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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft een openbare raadpleging georganiseerd met betrekking tot haar Ontwerp van besluit 

(Z) 130228-CDC-1109/2 van 28 februari 2013 tot wijziging van het besluit van 24 november 

2011 tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het berekenen en vaststellen van de 

tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met 

een transmissiefunctie (hierna ook het “Ontwerp van besluit” genoemd). 

 

Deze consultatie, die enkel betrekking had op de voorgenomen wijzigingen aan het besluit 

van 24 november 2011, liep van 1 maart tot en met 15 maart 2013. De CREG heeft hiervan 

melding gemaakt op haar website, evenals in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2013 (p. 

13157.  

 

De CREG ontving reacties van: 

 

- E.ON; 

- ELECTRABEL; 

- EDORA; 

- FEBEG; 

- EDF LUMINUS; 

- FEBELIEC en 

- ELIA.  

 
Deze reacties zijn opgenomen in de bijlage 1 bij dit Verslag.  

 
De CREG heeft overigens, in overeenstemming met artikel 51 van het voornoemd besluit 

van 24 november 2011, een vergadering georganiseerd voor overleg met ELIA in verband 

met het Ontwerp van besluit. Dit overleg vond plaats in de kantoren van de CREG op 12 

maart 2013. Het verslag van deze vergadering werd als bijlage 2 aan onderhavig Verslag 

gehecht. 

 

Op haar verzoek vond ook nog een overlegvergadering plaats met een afvaardiging van 

FEBEG. Dit overleg, dat moest toelaten de formele reactie van sommige producenten op de 

consultatie voor te bereiden, vond eveneens plaats in de kantoren van de CREG op 15 

maart 2013. Het verslag van deze vergadering werd als bijlage 3 aan onderhavig Verslag 

gehecht. 
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Het onderhavig consultatieverslag herneemt de structuur van het genoemd Ontwerp van 

Besluit van 28 februari 2013 evenals de oorspronkelijk ontworpen bepalingen en vat  dan per 

onderwerp de individuele reacties samen, telkens gevolgd in een kader door het standpunt 

van de CREG hierover. 

 

Op het einde van dit Verslag worden nog de reacties opgenomen die niet rechtstreeks 

betrekking hebben op de bepalingen van het Ontwerp van besluit. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft onderhavig Verslag goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 28 maart 2013. 
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ONTVANKELIJKHEID VAN DE REACTIES 

 

Zoals in de Inleiding vermeld, konden de betrokken personen hun schriftelijke reacties op de 

openbare raadpleging tussen 1 en 15 maart 2013 indienen. De CREG heeft zeven 

schriftelijke reacties op de raadpleging ontvangen. 

 

De reacties van E.ON, ELECTRABEL, EDORA, EDF LUMINUS, FEBEG en FEBELIEC 

werden door de CREG binnen de vastgestelde termijn ontvangen en zijn dus ontvankelijk. 

De opmerkingen van ELIA daarentegen, hoewel gedateerd 15 maart 2013, zijn pas op 18 

maart 2013, d.w.z. buiten de termijn, bij de CREG toegekomen. 

 

 De CREG heeft evenwel opgemerkt dat de schriftelijke opmerkingen van ELIA grotendeels 

aansluiten bij de bekommernissen die door ELIA werden geformuleerd in het kader van de 

overlegvergadering gehouden op 12 maart 2013, zoals vermeld in het verslag van deze 

vergadering. Deze bekommernissen worden dus in onderhavig Verslag in overweging 

genomen. 

 

Bovendien vindt de CREG, in toepassing van het principe van een goed bestuur en 

zorgvuldigheid, dat zij rekening kan houden met de relevante opmerkingen die door de 

transmissienetbeheerder werden geformuleerd in zijn schriftelijke reactie op de raadpleging, 

precies vanwege het voorwerp van de raadpleging, namelijk de wijziging van de Voorlopige 

Tarifaire Methoden voor de transmissie van elektriciteit. 

 

Gelet echter op de laattijdigheid van de reactie van ELIA, kan de CREG niet verweten 

worden dat zij de opmerkingen die Elia heeft geformuleerd niet systematisch heeft 

opgenomen. 
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OPMERKING OVER DE VERTROUWELIJKHEID 

 

 

In de brief van 15 maart 2013 waarmee zij haar commentaren over het Ontwerp van besluit 

aan de CREG bezorgde, vraagt Elia aan de CREG om haar bijdrage vertrouwelijk te houden 

 

Hierover wordt geen rechtvaardiging gegeven. 

 

Het artikel 12ter van de Elektriciteitswet voorziet in het bijzonder het volgende:  

 

“Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar 

website de handelingen met individuele of collectieve draagwijdte die werden 

aangenomen in uitvoering van haar opdrachten krachtens de artikelen 12 tot 

12quinquies, alsook iedere gerelateerde voorbereidende handeling, expertiseverslag, 

commentaar van de geraadpleegde partijen. Bij het verzekeren van deze openbaarheid 

vrijwaart zij de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie en/of 

informatie met een persoonlijk karakter. De commissie stelt hiertoe, na overleg met de 

betrokken elektriciteitsbedrijven, richtsnoeren op die de informatie aangeven die binnen 

het toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid valt.” 

 

Tot op vandaag werden er nog geen richtsnoeren aangenomen die identificeren welke de 

inlichtingen zijn die als vertrouwelijk moeten beschouwd worden. Niettemin blijft het zo dat 

de CREG bij de uitoefening van haar tarifaire bevoegdheden geen informatie zou mogen 

bekendmaken die uit haar aard vertrouwelijk is, dat wil zeggen informatie die commercieel 

gevoelig is of gegevens met een persoonlijk karakter (zie de artikelen 26, § 2 en 29septies 

van de Elektriciteitswet). 

 

De CREG stelt vast dat het artikel 12ter van de Elektriciteitswet, dat de artikelen 35.4 en 

36.16 van de richtlijn 2009/72/EG omzet, boven alles binnen de reguleringsautoriteit een 

verplichting tot transparantie oplegt; uitzonderingen op die verplichting moeten daarom erg 

restrictief geïnterpreteerd worden. 

 

Het is duidelijk dat de opmerkingen die Elia in het kader van de openbare raadpleging over 

het Ontwerp van besluit, aan de CREG heeft bezorgd geen enkel gegeven met een 

persoonlijk karakter bevatten. De CREG merkt er overigens evenmin elementen in die als 

commercieel gevoelig zouden kunnen bestempeld worden omdat zij zakengeheimen aan het 
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licht zouden brengen, zoals de identiteit van medecontractanten, de identificatie van 

volumes of van prijzen in verband met verrichtingen, informatie over financiële gegevens, 

e.d. 

 

De CREG wijst daarom het vertrouwelijk karakter van de opmerkingen van Elia af. 
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CONTEXT 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN DIT DEEL LUIDDE: 

 

Met zijn beslissing (Z)111124-CDC-1109/1 van 24 november 2011, heeft het 

Directiecomité van de CREG een besluit aangenomen tot vaststelling van de 

voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden 

inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie (hierna ook beschreven onder de term ‘Voorlopige Tarifaire 

Methoden ‘). 

 

Omdat de goedgekeurde transmissietarieven slechts geldig waren tot en met 31 

december 2011, was het noodzakelijk om nieuwe tarieven goed te keuren op basis 

van een tariefvoorstel van de netbeheerder, voor de volgende regulatoire periode 

2012-2015. 

 

Welnu, op het ogenblik dat de netbeheerder zijn tariefvoorstel moest opstellen en dat 

de CREG zich hierover moest uitspreken, was het nationaal recht ter zake niet meer 

in overeenstemming met het recht van de Europese Unie, in het bijzonder met de 

richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 

intrekking van richtlijn 2003/54/EG, waarvan de omzettingstermijn op 3 maart 2011 

was verstreken. De bepalingen van deze richtlijn stelden inderdaad dat de nationale 

reguleringsautoriteiten als enigen bevoegd waren om ‘tenminste de methoden 

gebruikt voor de berekening of de opstelling vast te leggen of goed te keuren van a 

de voorwaarden tot aansluiting en toegang van de nationale netten, met inbegrip van 

de tarieven voor transmissie en distributie of hun methodes […]’ (art. 37.6). De 

vastlegging van de tarifaire methodologie was een exclusieve bevoegdheid van de 

regulator geworden, terwijl deze, in toepassing van het toen geldend nationaal recht, 

bepaald was in een koninklijk besluit.1 

 

In overeenstemming met de verplichting voor elke overheid van een Lidstaat om, in 

                                                

1
 Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 

controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen 
kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van 
de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal 
transmissienet. 
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geval van tegenstelling, af te zien van het nationaal recht en rechtstreeks die 

bepalingen van de richtlijnen toe te passen die voldoende duidelijk en 

onvoorwaardelijk zijn, heeft de CREG zich gebaseerd op de artikelen 37.1, 37.6 en 

37.10 van de richtlijn 2009/72/EG om Voorlopige Tarifaire Methoden aan te nemen 

die de netbeheerder toelieten om te gepasten tijde zijn tariefvoorstel opstelt.  

De transmissietarieven voor de periode 2012-2015 werden bij beslissing van het 

directiecomité van de CREG van 22 december 2011 goedgekeurd.  

 

Als gevolg van een beroep ingediend door bepaalde elektriciteitsproducenten, heeft 

het Hof van Beroep te Brussel door toedoen van zijn arrest van 6 februari 20132, de 

beslissing tot goedkeuring van de transmissietarieven vernietigd. Deze vernietiging 

houdt voor de CREG de verplichting in om een nieuwe beslissing te nemen over een 

aangepast tariefvoorstel van Elia (§ 118 van het arrest).  

 

In beginsel dient dit nieuwe tariefvoorstel toepassing te maken van de Voorlopige 

Tarifaire Methoden omdat deze nog steeds van kracht zijn.  

 

Het arrest van 6 februari 2013 heeft echter een bepaald aantal kritieken geuit ten 

overstaan van de Voorlopige Tarifaire Methoden. Ter zake hadden de kritieken van 

het Hof van Beroep betrekking op de volgende punten: 

 

- Het Hof is van mening dat de wettelijke basis van de Voorlopige Tarifaire Methoden 

niet geldig is (§ 59), in de mate dat de CREG een interpretatie had kunnen 

formuleren die de bepalingen van het nationaal recht had kunnen verzoenen zodat zij 

er dus niet kon van afzien, nog versterkt door de bewering dat de ingeroepen 

Europese bepalingen (§ § 37.1 en 37.6 van richtlijn 2009/72/EG) niet rechtstreeks 

van toepassing waren (§ § 52-56); 

 

- Volgens het Hof moeten de Voorlopige Tarifaire Methoden, net zoals alle 

beslissingen van de CREG gemotiveerd worden en dit in overeenstemming met 

artikel 37.16 van de richtlijn 2009/72/EG (§67); 

 

- De vrijstelling van een aantal gebruikstarieven van het net gekoppeld aan injectie 

voor een aantal productie-eenheden aangesloten op het net na 1 oktober 2002 werd 

niet pertinent geacht (§87); 

                                                

2
 Brussel, 6 februari 2013, o.a. 2012/AR/205 (E.ON/CREG) 
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- De volume fee die geheven werd in het kader van het behoud en het herstel van het 

individuele evenwicht van de toegangsverantwoordelijke is beschouwd als 

discriminerend en niet-transparant (§ § 111 ev.). 

 

Het blijkt daarom noodzakelijk om de Voorlopige Tarifaire Methoden te wijzigen om te 

beantwoorden aan de kritieken uit het arrest van 6 februari 2013. Deze conclusie 

houdt echter geenszins een stilzwijgende instemming in door de CREG. 

 

De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, die van 

kracht is geworden na de goedkeuring van de Voorlopige Tarifaire Methoden, heeft 

een artikel 12quater, § 2, aan de Elektriciteitswet toegevoegd. Deze bepaling houdt in 

wat volgt: 

 

“Als overgangsmaatregel, kan de commissie de tarieven die bestaan op de datum 

van de bekendmaking van de wet van [8]3 januari 2012 tot wijziging van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 

middel van leidingen, verlengen, of elke andere overgangsmaatregel treffen die zij 

dienstig zou achten ten gevolge van de inwerkingtreding van de voormelde wet tot de 

goedkeuring van de tariefmethodologie met toepassing van de artikelen 12 en 12bis. 

Wanneer zij gebruik maakt van deze paragraaf, houdt de commissie rekening met de 

richtsnoeren van artikel 12, § 5,  evenals met deze van artikel 12bis, § 5.]” 

 

Uit deze bepaling volgt dat (i) de CREG op tarifair gebied bij wijze van overgang, 

“elke maatregel kan treffen die zij dienstig zou achten”; (ii) dat het overgangskarakter 

van het te nemen maatregelen gezien moet worden in het kader van de goedkeuring 

van de tarifaire methodologie volgens de procedure bedoeld in de wet; echter (iii) 

moet de CREG voldoen aan de richtsnoeren die, wat betreft transmissie, opgenomen 

zijn in artikel 12, § 5 van de Elektriciteitswet. 

 

Volgens de voorbereidende werken bij de wet van 8 januari 2012 “Met het begrip 

‘nuttige maatregelen’ worden de maatregelen bedoeld die noodzakelijk zijn om de 

toepassing van de tarieven van de TNB en de DNB’s op een transparante en niet-

                                                

3
 [Gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 25 augustus 2012 (Belgisch Staatsblad, 3 september 2012)] 
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discriminerende wijze te garanderen.”4. Rekening houdend met het arrest van het Hof 

van Beroep te Brussel van 6 februari 2013 en met de noodzaak voor de CREG om 

een beslissing te nemen over een nieuw tariefvoorstel dat Elia zal indienen, laat de 

aanpassing van de Voorlopige Tarifaire Methoden toe om tarieven goed te keuren 

waarvan de toepassing niet onderhevig is aan het risico om erop terug te komen 

omwille van motieven die al eerder bestraft werden.  

 

Dergelijke wijziging vormt dus een “dienstige maatregel ” in de zin van art. 12quater, 

§ 2, van de Elektriciteitswet.  

 

De vernietiging door het Hof van Beroep te Brussel van de transmissietarieven houdt 

in dat ze met terugwerkende kracht als onbestaande verklaard werden. Een 

dergelijke toestand kan een bron van problemen vormen voor enerzijds de 

transmissienetbeheerder die geconfronteerd kan worden met betwistingen van zijn 

uitgaande facturen en met thesaurieproblemen, maar anderzijds ook voor alle 

netgebruikers die in het ongewisse zijn van de gevolgen van het arrest en voor de 

handhaving van een goede marktwerking 

 
Het herstel van de transmissietarieven is daarom dringend. 

 
Dergelijk herstel is niet denkbaar binnen het dwingend kader van de procedure die 

moet leiden tot een definitieve tarifaire methodologie, zoals die voorgeschreven is 

door art. 12, § § 2 tot 4 van de Elektriciteitswet. Die bepalingen voorzien immers niet 

enkel overleg met de betreffende netbeheerder (waarvan de modaliteiten vastgelegd 

zijn hetzij in een akkoord met de CREG, hetzij - bij gebrek aan dergelijk akkoord – 

door de wet), maar eveneens de mededeling van het ontwerp van deze methodologie 

aan de Kamer van volksvertegenwoordigers – met de mogelijkheid voor deze laatste 

om de aandacht te vestigen op haar standpunt voor de goedkeuring van de 

uiteindelijke methodologie - , net als de mededeling van de definitieve versie van de 

methodologie aan de netbeheerder tenminste 6 maanden voor de indiening van zijn 

tariefvoorstel bij de CREG. 

 

Een dergelijke procedure is niet compatibel met de nood, rekening houdend met de 

vernietiging ervan door het arrest van 6 februari 2013, om snel nieuwe 

transmissietarieven goed te keuren.  

 

                                                
4
 Doc. Parl., Kamer, zitting 2010-2011, n° 1725/1, blz. 48. 
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Rekening houdend met de verplichting van de CREG om, in uitvoering van artikel 12 

van de Elektriciteitswet, definitieve tarifaire methoden vast te leggen, zal de 

aanpassing van de Voorlopige Tarifaire Methodologie beperkt blijven tot wat strikt 

noodzakelijk is, namelijk de verwerking van de motieven uit het arrest van het Hof 

van Beroep te Brussel van 6 februari 2013 enerzijds en tot het in overeenstemming 

brengen van de methoden met de richtsnoeren opgenomen in artikel 12, § 5 (die van 

kracht zijn geworden na de vastlegging van de Methoden) anderzijds.  

 

Zoals hierboven vermeld vormt art. 12quater, § 2, van de Elektriciteitswet de 

wettelijke grondslag voor onderhavig besluit. Formeel blijft de wettelijke basis deze 

die de CREG vroeger aan de Voorlopige Tarifaire Methoden had toegekend, te weten 

de artikelen 37.1, 37.6 en 37.10 van de richtlijn 2009/72/EG. Die wettelijke basis is 

echter door het Hof van Beroep te Brussel ongeldig verklaard in zijn arrest van 6 

februari 2013. In dergelijk geval zou het zeker verdedigbaar zijn om, staande te 

houden dat een nieuwe wettelijke basis voor de Voorlopige Tarifaire Methoden, nl. 

artikel 12quater, § 2, van de Elektriciteitswet sinds de inwerkingtreding van die 

bepaling, impliciet, maar toch duidelijk, de plaats heeft ingenomen van de grondslag 

die formeel in de preambule van het besluit van 24 november 2011 is opgegeven 

Omwille van de rechtszekerheid lijkt het echter gepaster om dat in de plaats stellen, 

uitdrukkelijk door te voeren, wat het voorwerp uitmaakt van het artikel 1 van dit 

ontwerp van besluit. 

 

De onderhavige wijziging mag evenmin geïnterpreteerd worden als een erkenning 

van de geldigheid van een aantal bepalingen van de wet van 8 januari 2012 die de 

CREG heeft betwist, enerzijds in een beroep tot vernietiging5 ervan ingediend bij het 

grondwettelijk hof en anderzijds in het kader van een klacht wegens niet-nakoming6 

ingediend bij de Europese Commissie. De CREG heeft daarin in het bijzonder de 

geldigheid betwist, meer bepaald in het licht van de bepalingen van Europees recht 

van (i) de art. van de wet van 8 januari 2012 die de procedure voorschrijven voor het 

vastleggen van de tarifaire methodologie en (ii) van een gedeelte of het geheel van 

de richtsnoeren op tarifair gebied. 

 

De CREG handhaaft haar kritieken maar is er zich tevens van bewust dat de 

rechtszekerheid noopt tot de vastlegging van Voorlopige Tarifaire Methoden die 

                                                

5
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120615-Requete_en_annulation.pdf 

6
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120706-Plainte_Commission_europeenne.pdf 
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formeel in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke bepalingen. 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

1. EDF LUMINUS formuleert een voorbehoud over de keuze van de CREG om het 

besluit van 24 november 2011 te wijzigen: EDF Luminus heeft immers een beroep tot 

nietigverklaring ingediend tegen dit besluit bij de Raad van State; 

 

Hoewel het besluit van de CREG van 24 november 2011 kritiek kreeg in het arrest 

van het Hof van Beroep van 6 februari 2013 en het door bepaalde actoren voor de 

Raad van State werd betwist, is het besluit volgens de CREG nog steeds van kracht 

en blijft het bijgevolg van toepassing. 

Het doel van het Ontwerp van besluit is precies om het besluit van 24 november 

2011 te corrigeren, rekening houdend met de vaststellingen van het arrest van het 

Hof van Beroep evenals met het nieuwe wetgevingsklimaat. 

 

2. EDF LUMINUS en ELECTRABEL benadrukten dat er met alle gevolgen en alle 

richtlijnen van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 6 februari 2013 rekening 

moest worden gehouden, en dat het Ontwerp van besluit in overeenstemming moest zijn 

met de motivering van dit arrest; 

 

De CREG sluit zich in dit verband volledig aan bij EDF LUMINUS en ELECTRABEL: 

zoals vermeld in het deel “Context” van de Ontwerpbeslissing, is het de bedoeling 

van de CREG om rekening te houden met alle gevolgen van het arrest van het Hof 

van Beroep van Brussel en om de Voorlopige Tarifaire Methoden te wijzigen zodat 

deze volledig in overeenstemming zijn met het arrest van het Hof van Beroep van 6 

februari 2013. 

 

3. E.ON heeft aan de CREG gevraagd om rekening te houden met alle richtsnoeren 

opgenomen in artikel 12, § 5, van de Elektriciteitswet, en om zich daaraan aan te passen, 

meer bepaald aan richtsnoer nr. 11; 

 

Zelfs als alle richtsnoeren van artikel 12, § 5, van de Elektriciteitswet niet uitdrukkelijk 

in het Ontwerp van besluit zijn opgenomen, is dit in overeenstemming met elk van de 

richtlijnen. Meer bepaald wat richtlijn nr. 11 (belastingen en taksen) betreft, verwijst 
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de CREG naar de bespreking onder artikel 4 van het Ontwerp van besluit 

Zo bepaalt bijvoorbeeld richtsnoer nr. 22 in verband met nieuwe installaties voor 

transmissie van nationaal of Europees belang dat de methodologie specifieke 

bepalingen “kan” voorzien inzake de vergoeding van de kapitalen. De invoeging, in 

de Voorlopige Tarifaire Methoden, van dergelijke specifieke bepalingen is dus niet 

vereist om deze Methoden in overeenstemming te brengen met artikel 12, § 5, van 

de Wet. 

 Meer bepaald wat richtlijn nr. 11 (belastingen en taksen) betreft, verwijst de CREG 

naar de bespreking onder artikel 4 van het Ontwerp van besluit. 

 

4. E.ON heeft gevraagd waarom de CREG gekozen heeft om de Voorlopige Tarifaire 

Methoden te wijzigen, in plaats van de geldende tarieven voor de periode 2008-2011 te 

verlengen; 

 

De CREG heeft in deze procedure, gericht op het herstel van gereguleerde 

transmissienettarieven, gekozen voor een tarifaire methodologie omdat zowel de 

waarde als de drager van die tarieven niet meer zouden voldoen: 

(i) de nettarieven voor de regulatoire periode 2007-2011 waren gericht op het 

dekken van een goedgekeurd totaal inkomen voor die volledige regulatoire periode 

ad 2.677.800.000,00 EUR. Het totaal inkomen dat de CREG op 22 december 2011 

goedgekeurd had voor de periode 2012-2015, was opgelopen tot 3.231.470.000 EUR 

(toename met ruim 20%). Een verlenging zou dus aanleiding geven tot niet-

kostenreflectieve tarieven; 

(ii) datzelfde probleem van niet-kostenreflectiviteit zou zich ook voorgedaan 

hebben langs de zijde van de volumes: de economische crisis heeft immers een 

belangrijk neerwaarts effect gehad op volumes aan energie, waarvan de daling 

geenszins kon verrekend worden in de tarieven voor de regulatoire periode 2008-

2011; 

(iii) voorheen werden alle nettarieven ten laste gelegd van de afname, terwijl het 

ondertussen toch voldoende duidelijk was dat, zeker wat de ondersteunende 

diensten betrof, ook de producenten enerzijds kosten veroorzaakten en anderzijds 

genoten van die dienstverlening van Elia. 

In dit verband laat het arrest van het Hof van beroep te Brussel van 6 februari 2013 in 

het randnummer 104 (in fine) ter zake geen enkele onduidelijkheid bestaan: de 
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tarifering moet steunen op een billijk evenwicht tussen de verschillende 

kostenveroorzakers en genieters van een dienst 

 

5. E.ON verzoekt de CREG eveneens om haar tariefmethodologie uit te werken tegen 

het licht van alle in de Elektriciteitswet opgesomde richtsnoeren. In dat verband wijst E.ON in 

het bijzonder op het 11de richtsnoer over belastingen en taksen, met inbegrip van deze 

inzake economische bedrijvigheid en van de accijnzen op brandstoffen. 

 

De CREG wil met deze wijzigingen net aantonen dat haar Voorlopige Tarifaire 

Methoden, zoals vereist voor de toepassing van artikel 12quater, § 2, van de 

Elektriciteitswet, effectief rekening houden met de richtsnoeren vermeld in artikel 12, 

§ 2 van voornoemde wet. 

Daarom zijn nu een aantal van deze richtsnoeren zelfs letterlijk opgenomen in de 

voorliggende tarifaire methodologie. 

Voor het standpunt van E.ON over de toepassing van het richtsnoer over belastingen 

en taksen (11de richtsnoer in artikel 12bis, § 5 voor de distributienetten en 12de 

richtsnoer in artikel 12, § 5, voor de netten met een transmissiefunctie) verwijst de 

CREG ook naar haar commentaar bij het artikel 3 in onderhavig Verslag. De impact 

van de taksen inzake economische bedrijvigheid en van de accijnzen op brandstoffen 

is voor het totaal inkomen van Elia niet materieel. 

 

6.  EDF LUMINUS en E.ON stellen de keuze van de CREG om de Voorlopige Tarifaire 

Methoden te wijzigen in plaats van een tarifaire methodologie in te voeren in 

overeenstemming met de procedure voorzien in artikel 12 van de Elektriciteitswet, opnieuw 

in vraag; 

 

Zoals eerder gesteld in het deel “Context”, is de invoering van de tarifaire 

methodologie volgens de procedure die door de Elektriciteitswet voorzien is,  

onverenigbaar met de dringendheid om in het belang van alle actoren de 

transmissietarieven te herstellen ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van 

Brussel van 6 februari 2013 (meer bepaald de noodzakelijke termijn van zes 

maanden tussen de invoering van de methodologie en de invoering van het 

tariefvoorstel van de netbeheerder, voorzien in artikel 12, § 4 van de 

Elektriciteitswet). De respondenten geven deze dringendheid overigens impliciet toe 

door het risico in te roepen van juridische onstandvastigheid, dat is ontstaan door het 

arrest van het Hof van Beroep. Op basis van artikel 12quater, § 2, van de 
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Elektriciteitswet kan deze situatie worden aangepakt door overgangsmaatregelen te 

nemen, en dit zolang de “definitieve” tarifaire methodologie nog niet is ingevoerd, wat 

hier het geval is. 

 

7. FEBEG vindt dat er niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen 

van de transmissienetbeheerder – wat volgens de CREG een snel herstel van de 

transmissietarieven noodzakelijk maakt – maar ook met die van de netwerkgebruikers, en 

meer bepaald met hun bezorgdheid over de rechtszekerheid bij herstel van de tarieven. EDF 

LUMINUS vindt het in die zin ook gepast om de afnametarieven die sinds 1 januari 2012 

werden geïnd, te bevestigen. 

Ook EDORA verzet zich hevig tegen elke vorm van retroactieve toepassing van nettarieven, 

in het bijzonder deze gericht op de injectie. 

 

De CREG deelt de terechte bezorgdheid in verband met de rechtszekerheid van de 

transmissienetgebruikers, waarbij men wil vermijden dat de sinds 1 januari 2012 

geïnde tarieven ten laste van de afname opnieuw in vraag worden gesteld en moeten 

worden terugbetaald. De CREG wijst evenwel op het uitzonderlijk karakter van de 

huidige toestand waarbij goedgekeurde nettarieven na meer dan een jaar toegepast 

te zijn vernietigd worden door het Hof van beroep. Over de remediëring van een 

dergelijke uitzonderlijke situatie zijn geen wettelijke bepalingen voorzien.  

Artikel 12, § 7, van de Elektriciteitswet legt de CREG op de tarieven ex ante goed te 

keuren. Een periode creëren waarin er geen goedgekeurde nettarievenbestaan is 

niet mogelijk, zoniet zou Elia als gereguleerd bedrijf geen gereguleerde tarieven 

kunnen factureren. 
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DE ARTIKELEN EN DE TOELICHTING 

 

Artikel 1. 

 
DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 
“De wettelijke basis vermeld onder het opschrift van het besluit van 24 november 

2011 voor het berekenen en het vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 

aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie, 

wordt vervangen door de volgende wettelijke basis: 

 
“Met toepassing van artikel 12quater, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 
“Artikel 1 van het ontwerp strekt ertoe om een rechtsgeldige basis, te weten artikel 

12quater, § 2, van de Elektriciteitswet in de plaats te stellen van de wettelijke basis 

van het besluit van 24 november 2011 – te weten de artikelen 37.1, 37.6 en 37.10 

van de richtlijn 2009/72/EG – waarop het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 

kritiek had.” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG. 

 
8. Wat artikel 1 van het Ontwerp van besluit betreft, vindt ELIA dat artikel 12quater, § 2, 

van de Elektriciteitswet, geïnterpreteerd in de zin van artikel 37.10 van de Richtlijn 

2009/72/EG, de beste juridische basis lijkt te zijn in geval van nietigverklaring van een 

beslissing tot goedkeuring van de tarieven vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 januari 

2012. 

 
 

Artikel 2. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

“In het artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt 3° als volgt aangevuld:  
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“, zoals door de Commissie omschreven in haar beslissing van 26 november 2009 

(B)091126-CDC-358 E/14 van 26 november 2009” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Dit artikel verduidelijkt de definitie van “rapporteringsmodel” zodat deze in 

overeenstemming is met het richtsnoer nr. 1 (artikel 12, § 5, 1°, van de 

Elektriciteitswet), volgens het richtsnoer hetwelk de tarifaire methodologie ‘de 

rapporteringmodellen definieert die moeten worden gebruikt door de netbeheerder’ ”. 

 

 GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG. 

 

Over de bepalingen opgenomen in dit artikel ontving de CREG geen opmerkingen. 

 

 

Artikel 3. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

Het artikel 4 van hetzelfde Besluit wordt vervangen door de volgende bepaling: 

 

“Art. 4 

 

De tariefstructuur onderscheidt volgende tarieven: 

 

1° de tarieven voor de aansluiting op het net, bedoeld in artikel 5; 

 

2° de tarieven voor het gebruik van het net, bedoeld in artikel 6; 

 

3° de tarieven voor de ondersteunende diensten, bedoeld in artikel 7; 

 

4° de tarieven voor het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken. bedoeld in artikel 8; 

 

5° het tarief voor openbare dienstverplichtingen, bedoeld in artikel 9; 
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In overeenstemming met het artikel 10, voegt de beheerder van het transmissienet 

aan de tarieven opgesomd in het eerste lid, op een transparante en niet-

discriminerende wijze de belastingen, taksen, bijdragen van alle aard toe en de 

andere toeslagen dan deze bedoeld in artikel 9, die worden opgelegd door de wet, 

het decreet of de ordonnantie of hun uitvoeringsbesluiten. 

 

De tarieven vermeld in het eerste lid zijn uniform op het grondgebied dat door de 

netbeheerder bediend wordt. 

 

De structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van de energie en de 

infrastructuren.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Dit artikel beoogt de overeenstemming van de Voorlopige Tarifaire Methoden met de 

richtsnoeren voorzien in artikel 12, § 5, van de Elektriciteitswet, in het bijzonder 

datgene dat voorziet dat “de belastingen, alsook de taksen en bijdragen van alle aard 

en de toeslagen die worden opgelegd door deze wet en haar uitvoeringbesluiten, het 

decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringbesluiten toegevoegd worden aan de 

tarieven op transparante en niet discriminerende wijze, rekening houdend met de 

toepasselijke, wettelijke en reglementaire bepalingen” (art. 12, § 5, 12°, van de 

Elektriciteitswet of ‘Richtsnoer nr. 12). De wijze waarop de Voorlopige Tarifaire 

Methoden opgesteld waren en waarbij belastingen en toeslagen als een “tarief” 

beschouwd werden, weerspiegelde onvoldoende de regeling en normen hernomen in 

het voornoemd richtsnoer.  

 

Het derde lid zet het richtsnoer nr. 8 om, dat een regel van uniformiteit oplegt aan de 

tarieven over het gehele grondgebied dat door de netbeheerder bediend wordt 

 

Tenslotte herneemt het laatste lid woordelijk het richtsnoer nr. 7 “de structuur van de 

tarieven bevordert het rationeel gebruik van energie en infrastructuren”. 

 

 GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG. 

 

9. Elia merkt op dat de CREG voor de openbare dienstverplichtingen (ODV) het 

karakter van tarieven heeft behouden en herinnert eraan dat zij dit punt al had geopperd 

tijdens de consultatie over het Ontwerp van Voorlopige Tarifaire Methoden in oktober 2011. 
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Elia is van oordeel dat de volgende elementen eerder pleiten voor het voorzien van een 

toeslag in plaats van een tariefsoort: 

 

(i) omdat de tarieven van Elia uniform moeten zijn voor gans het grondgebied 

dat door het net van de netbeheerder bediend wordt, zou de ontworpen 

werkwijze geen onderscheid mogelijk maken tussen de kosten van de 

Openbare dienstverplichtingen van de verschillende gewesten; 

(ii) de CREG zou in haar tarifaire methodologie elementen behandelen die deel 

uitmaken van andere luiken van de Elektriciteitswet dan het tarifaire luik; 

(iii) de raming van de kosten van deze ODV voor een periode van 4 jaren en het 

gebruik van een constant meerjarentarief voor de dekking ervan houdt een 

belangrijk financieel risico in voor een beursgenoteerde onderneming die Elia 

is en kan zwaar wegen op de thesauriebehoeften. Zou de CREG dan ook de 

exploitatiesaldi van dergelijk ODV-tarief eerder opnemen in de regulatoire 

saldi, eerder dan deze volledig buiten de resultatenrekening te houden? 

 

In essentie onderstreept Elia het belang van dergelijke tarieven op een voldoende 

soepele wijze te kunnen herzien opdat zij op een juistere wijze een weerspiegeling 

zouden vormen van de onderliggende kosten. 

 

De CREG verrechtvaardigt haar standpunt als volgt: 

 

(i) De onderhavige tarifaire methodologie geldt voor de elektriciteitsnetten met 

een transmissiefunctie. Elia is door vier bevoegde overheden erkend als 

netbeheerder: voor het nationaal transmissienet, voor het distributienet in het Vlaams 

gewest met spanning tussen 30 en 70 kV, als beheerder van het lokale transportnet 

in het Waals gewest en als beheerder van het gewestelijk transportnet in het 

Brussels Hoofdstedelijk gewest. Binnen elk van die vier onderliggende netten is de 

kost van de openbare dienstverplichtingen wel degelijk uniform. Omdat het dus wel 

over meerdere tarieven en toeslagen gaat per categorie zal de CREG de bepalingen 

in het ontworpen artikel in het meervoud voorzien. 

 

(ii)  De Elektriciteitswet belast in zijn artikel 23, § 2, eerste lid, de CREG met een 

algemene taak van toezicht en controle op de betreffende wetten en reglementen. 

Dat houdt dus ook het toezicht en de controle in op alle tarifaire bepalingen en 

modaliteiten betreffende openbare dienstverplichtingen en toeslagen en dat voor 

zowel de federale als de gewestelijke verplichtingen. Het voornoemd artikel 23 maakt 
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nochtans geen deel uit van ‘tarifaire bepalingen’ Zelfs de als strikt tarifair 

beschouwde artikelen 12 tot en met 12quinquies maken deel uit van het Hoofdstuk III 

‘Beheer van het transmissienet’ en niet van het Hoofdstuk V ‘Tarifering’. 

 

(iii) De verschillen in de bepalingen van het 11de en 12het richtsnoer uit artikel 12, § 

5, van de Elektriciteitswet tonen duidelijk de wil van de wetgever aan voor een 

verschillende behandeling van openbare dienstverplichtingen enerzijds en toeslagen 

anderzijds: de netto-kosten voor de openbare dienstverplichtingen worden 

‘verrekend in de tarieven’, terwijl de belastingen, (…) en toeslagen ‘toegevoegd 

worden aan de tarieven’. 

 

(iv) De methodologie houdt inderdaad in dat het tariefvoorstel tarieven bevat die 

in principe constant blijven, doch steeds op, voorwaarde dat zij proportioneel en niet-

discriminatoir kunnen toegepast worden. De soepelheid van de CREG is tot nog toe, 

en meer dan ooit in het recente verleden, gebleken bij elk probleem dat Elia in dit 

verband aan de CREG gesignaleerd geeft. Het stond en staat natuurlijk aan de 

aangeduide netbeheerder vrij om zich tot de bevoegde overheid te richten indien hem 

verplichtingen worden opgelegd waartegen deze bezwaren heeft. 

 

 

Artikel 4. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

Het artikel 6 van hetzelfde Besluit worden vervangen door de volgende bepaling: 

 

“Art. 6 

 

§ 1. De tarieven voor het gebruik van het net bevatten: 

 

1° de tarieven voor het onderschreven vermogen voor de afname; 

2° de tarieven voor het bijkomend vermogen voor de afname; 

3° de tarieven voor het systeembeheer voor de injectie en voor de afname; 

4° de tarieven voor het gebruik van het net voor de injectie. 

 

§ 2. De tarieven bedoeld in § 1, 1°, 2° en 4°, vergoeden de netstudies, de algemene 
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beheerskosten, de afschrijvingen, de financieringskosten en de onderhoudskosten, 

voor wat betreft infrastructuur. 

 

§ 3. Het tarief bedoeld in § 1, 1°, is functie van de klantengroep, het onderschreven 

vermogen, de gebruiksduur ervan, de onderschrijvingsformule en/of de tariefperiode. 

Dit tarief is per toegangspunt van toepassing op het door de houder van het 

toegangscontract onderschreven vermogen of, wat de distributienetbeheerders 

betreft, op de combinatie van hun afgenomen vermogen en het vermogen dat hun ter 

beschikking staat. 

 

Dit tarief bevat een vermenigvuldigings- of reductiecoëfficiënt die functie is van de 

betrouwbaarheidscriteria van het transmissienet (standaard, versterkt, beperkt, 

andere), van de al dan niet mobiele belasting bedoeld in artikel 1, 45° en van de 

aanwezigheid van lokale productie om aanspraak te kunnen maken op het 

transmissienet voor het transport van elektriciteit voor de noodreserve van de 

productie. De commissie bepaalt deze coëfficiënt op voorstel van de netbeheerder. 

Op basis van het voorstel van Elia van 31 oktober 2007, behoudt de commissie de 

waarde voor de ‘coëfficiënt voor mobiele belasting’ op 7% 

 

§ 4. Het tarief bedoeld in § 1, 2°, is functie van het bijkomend vermogen op jaarbasis, 

het bijkomend vermogen op maandbasis, van de klantengroep, de grootte, de 

gebruiksduur, de tariefperiode en/of het recurrente karakter van het vastgestelde 

bijkomend vermogen in een afnamepunt van het transmissienet. 

 

Dit tarief is van toepassing op het vastgestelde bijkomend vermogen in een 

afnamepunt van het transmissienet  

 

§ 5. Het tarief bedoeld in § 1, 3°,  vergoedt het systeembeheer, de afschrijvingen en 

de financiering van de activa voor het beheer van het systeem. 

 

Dit tarief is functie van de op kwartuurbasis door een netgebruiker afgenomen en/of 

geïnjecteerde actieve bruto begrensde energie en van de klantengroep. 

 

Dit tarief kan een bijkomend tarief voor het niet respecteren van een aanvaard 

injectie- of afnameprogramma omvatten, welke de functie is van de bestemming 

(injectie of afname), de grootte en het recurrente karakter van het verschil tussen de 

vastgestelde injectie of afname en het aanvaard programma. In plaats van dit 
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bijkomend tarief is een speciaal tarief van toepassing wanneer de betrokken injectie 

of afname bijdraagt tot het opheffen van de congesties. 

 

§ 6. Het tarief bedoeld in § 1, 4°, is per injectiepunt van toepassing op de door de 

houder van het toegangscontract netto geïnjecteerde energie en/of van het 

geïnjecteerd vermogen in dat injectiepunt. 

 

Deze tarieven kunnen verschillen naar gelang van de technologie van deze 

eenheden en van de datum van de ingebruikname ervan. Deze tarieven worden 

bepaald rekening houdend met ieder criterium dat door de commissie relevant wordt 

geacht, zoals een benchmarking met de buurlanden, teneinde ’s lands 

bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de betrokken 

productie-eenheden niet in het gedrang te brengen. In het tariefvoorstel vergezeld 

van het budget bedoeld in § 8, motiveert de netbeheerder deze verschillen 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Deze bepaling beoogt de aanpassing van artikel 6 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden, dat de tarieven voor het gebruik van het net behandelt. 

 

Rekening houdend met de regel van de uniformiteit van de tarieven binnen het 

grondgebied dat door het net van de netbeheerder bediend wordt (richtsnoer nr. 8) is 

het passend om de mogelijkheid op te heffen om een aantal gebruikstarieven te 

bepalen in functie van de geografische zone waarin de netgebruiker was 

aangesloten. 

 

Omdat het arrest van het Hof van beroep te Brussel van 6 februari 2013 de vrijstelling 

had verboden van injectietarieven voor de productie-eenheden die na 1 oktober 2002 

op het net werden aangesloten, trekt het ontwerp het derde lid van het artikel van § 2 

en het laatste lid van § 3 in, die dergelijke vrijstelling inhielden. 

 

Tenslotte voegt het ontwerp een vijfde paragraaf toe, specifiek wat betreft de tarieven 

voor het gebruik van het net door productie-eenheden; hiermee wordt richtsnoer nr. 

17 in de Voorlopige Tarifaire Methoden geïntegreerd.”  

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG.  
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10. Zowel FEBEG als EDORA, E.ON, ELECTRABEL en EDF LUMINUS stellen zich 

duidelijk op tegen het leggen van een grondslag voor injectietarieven die de regulator in het 

Ontwerp van besluit schijnt toe te laten. De respondenten roepen de regulator op om  de 

toestand van de productie-eenheden die in België gelegen te vergelijken met deze gelegen 

in de buurlanden en dit op gebied van rendabiliteit, concurrentiekracht en alle aspecten van 

Level Playing Field binnen de Central West European regio (CWE). De producenten 

verwijzen zonder uitzondering in het bijzonder en voortdurend naar het 17de tarifaire 

richtsnoer en de daarin vermelde criteria - zoals een benchmarking met de buurlanden - die 

de CREG relevant acht om ’s lands bevoorradingszekerheid door een daling van de 

concurrentiekracht van de betrokken productie-eenheden niet in het gedrang te brengen. 

FEBEG wenst dat een dergelijke benchmarkingoefening in elk geval deel zou uitmaken van 

de criteria en dat deze benchmark gericht zou zijn op alle kosten voor de producenten. 

 

Ook Elia vraagt zich af of de CREG op het gebied van hetzelfde richtsnoer nr.17 niet beter in 

haar methodologie zelf een of meerdere criteria zou moeten opnemen zoals het gebruik van 

de bovengrenzen bedoeld in Verordening nr. 838/2010 van 23 september 2010, meer 

bepaald deel B van de Bijlage (cap van 0,5 EUR/MWh voor een aantal lidstaten, waaronder 

België). 

 

E.ON vraagt dat in de concrete uitwerking van de transmissienettarieven rekening gehouden 

zou worden met dezelfde Bijlage B uit Verordening nr. (EG) 838/2010 van 23 september 

2010 

 

Electrabel is van oordeel dat tarieven voor de producenten binnen het huidige juridische en 

feitelijke kader niet kunnen verantwoord worden. Zij wijst erop dat eventuele injectietarieven, 

zoals door het Hof van beroep op 6 februari 2013 bevestigd (sic), aan specifieke criteria 

moeten voldoen, wat niet het geval bleek in de Voorlopige Tarifaire Methoden van 24 

november 2011, noch in de tariefbeslissing van 22 december 2011.  

 

Wat de aangehaalde problemen op het gebied van rendement en concurrentiekracht 

betreft verwijst de CREG naar haar uitvoerig antwoord onder randnummer 7 van het 

verslag van de overlegvergadering met FEBEG, dat als bijlage 3 aan onderhavig 

Verslag bijgevoegd zijn. 

 

Wat het 17de tarifaire richtsnoer betreft uit artikel 12, § 5, van de Elektriciteitswet, 

merkt de CREG op dat deze bepaling enkel betrekking heeft op de tarieven voor het 

gebruik van het net. Dat kan niet anders begrepen worden als in de zin van het 
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onderscheid tussen tarieven dat de wetgever gemaakt heeft in artikel 12, § 1, van de 

Elektriciteitswet, dus enkel betrekking hebben op de tarieven voor het gebruik van de 

infrastructuren en van de elektrische systemen. Van een benchmarking wordt in de 

wet geen gewag gemaakt voor de toepassing naar productie-eenheden toe van 

aansluitingstarieven, noch van ondersteunende diensten. 

 

Het moet duidelijk zijn dat het niet enkel de CREG is die de mogelijkheid van 

injectietarieven heeft voorzien: 

 

(i) uit het voornoemde 17de tarifaire richtsnoer blijkt duidelijk dat de wetgever 

dergelijke tarieven beoogd heeft; 

(ii) de Koninklijke besluiten van respectievelijk 4 april 2001 en 8 juni 2007, die tot 

en met einde 2011 de tarifaire uitvoeringsbesluiten vormden, vermelden heel duidelijk 

de mogelijkheid om een aantal tarieven te verrekenen in functie van de afgenomen 

en van de geïnjecteerde energie; 

(iii) Uit het arrest van 6 februari 2013 van het Hof van Beroep te Brussel blijkt 

eveneens duidelijk dat enerzijds injectietarieven op zich niet alleen mogelijk zijn, 

maar eveneens haast onvermijdelijk gezien de nood aan ‘een billijk evenwicht tussen 

de verschillende kostenveroorzakers en genieters van een dienst’ [cfr. randnummer 

104 (in fine) van voornoemd arrest] en dat anderzijds injectietarieven niet per definitie 

onwettig zijn, maar dat ‘het injectietarief [NVDR: VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET] in zijn 

huidige versie onwettig is’ (cfr. randnummer 94 van voornoemd arrest in fine).  

De CREG gaat ermee akkoord om, wat de beoordeling van de tarieven voor het 

gebruik van het net betreft, in haar methodologie zelf de criteria op te nemen die zij 

relevant acht om ’s land bevoorradingszekerheid door een daling van de 

concurrentiekracht van de betrokken productie-eenheden niet in het gedrang te 

brengen. 

 

Hiervoor verwijst de CREG naar de inspanningen van de Europese Commissie om, 

via de beoogde harmonisering van nettarieven, ook de belemmeringen voor de 

mededinging te bestrijden. Dit heeft geleid tot de Verordening nr. (EG) 838/2010 van 

23 september 2010, meer bepaald deel B van de Bijlage. Uit de aan de Verordening 

voorafgaande documenten7 blijkt dit duidelijk. Ook het Hof van beroep te Brussel 

verwees in zijn arrest van 6 februari 2013 (randnummer 78 van voornoemd arrest). 

Deze argumenten vormen dan ook een objectieve basis voor het gebruik van de 

                                                

7
 ERGEG, Guidelines on transmission Tarification – ERGEG Proposal 2 may 2005 Explanatory Note 
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bovengrenzen uit deel B van de Bijlage als objectief criterium voor het behoud van de 

competitiviteit. 

 

Uit dezelfde voorbereidende documenten blijkt ook dat het op dat ogenblik niet 

passend geacht werd om door de nagestreefde harmonisering heen, 

lokalisatiesignalen te geven op Europees niveau: als belangrijkste reden hiertoe werd 

vermeld dat er twijfel bestond over het nut van dergelijk signaal onder meer omdat er 

zoveel andere kosten meespelen in een investeringsbeslissing. Die problematiek 

werd naar een latere fase verschoven. 

 

Het betreft een vrij recente Verordening (23 september 2010), die uitgevaardigd werd 

toen de trilaterale marktkoppeling tussen Frankrijk, België en Nederland al 4 jaren 

operationeel was en toen de marktkoppeling tussen de 9 landen van de CWE regio 

en de Scandinavische regio enkel nog finalisering behoefde, zodat aangenomen mag 

worden dat de toepassing van diezelfde verordening de competitiviteit binnen de 

CWE zone in 2012 niet schaadt.  

 

De CREG is van mening dat zij, zolang er op Europees vlak geen aanpassingen 

aangebracht worden aan de bijlage B van Verordening 83/2010, best het respect van 

de daarin opgenomen bovengrenzen als enig criterium hanteert. Bij een eventuele 

wijziging van die bovengrenzen of bij een duidelijke wijziging van de uitgangspunten 

op Europees niveau, zal de CREG dit criterium herzien. 

 

[Noot: de CREG wijst erop dat de bevoorradingszekerheid op een ander manier gewaarborgd 

wordt: indien er geen congestie is op de landsgrenzen is de bevoorradingszekerheid 

gewaarborgd als gevolg van de Europese overcapaciteit aan productie en indien er wel 

congestie is kunnen de Belgische centrales produceren aan een prijs die niet onderhevig is 

aan buitenlandse concurrentie] 

 

 

11. FEBEG stelt dat het nieuwe artikel 6, § 5 niet voldoende duidelijk is. Zo voorziet het 

weliswaar in een bijkomend tarief voor het niet-respecteren van een aanvaard injectie- of 

afnameprogramma, doch in de plaats van dit bijkomend tarief is een speciaal tarief van 

toepassing wanneer de vetrokken injectie of afname bijdraagt tot het opheffen van de 

congesties FEBEG ziet niet in waarom een bijkomend tarief zou moeten gehanteerd worden 

in geval van opheffen van congesties. FEBEG stelt ook de vraag of dit laatste speciaal tarief 

altijd van toepassing is of slechts in het geval er een bijkomend tarief wordt voorzien.  
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Het derde lid van artikel 6, § 5 was de letterlijke overname van de tekst van het artikel 

11, § 3, van het Koninklijk besluit van 8 juni 2007, dat het tarifair uitvoeringsbesluit 

was tot einde 2011.  

De overgenomen bepalingen ressorteerden eerder onder de tarieven gericht op het 

herstel van het evenwicht. Omdat ze niet thuishoren bij de tarieven voor het gebruik 

van het net  en omdat ze voor de lopende regulatoire periode ondertussen overbodig 

zijn worden door het gebruik sinds 1 januari 2012 van een single marginal pricing  

tariefsysteem voor balancing, zal de CREG het derde lid van dit Ontwerp van besluit 

schrappen.  

 
 
12. FEBEG maakt van de gelegenheid gebruik om een belangrijk aantal opmerkingen te 

formuleren over een aantal aspecten van de aansluitingen, meer bepaald over operationele 

verplichtingen voor de netbeheerder en een kostentoewijzing strikt gebaseerd op de 

verrekening van enkel de zogenaamde’ shallow costs’. 

 

Aan de concepten en tarifering van aansluitingen zelf werd in het voorliggend 

Ontwerp van besluit geen enkele wijziging aangebracht.  

De problematiek zou de CREG ver buiten het kader van het Wijzigingsbesluit voeren 

en het element maakt ook geen deel uit van het arrest van 6 februari 2013 

 

 

Artikel 5. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

 “In artikel 7 van hetzelfde Besluit wordt paragraaf 7 opgeheven”. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Rekening houdend met de regel van de uniformiteit van de tarieven binnen het 

grondgebied dat door het net van de netbeheerder bediend wordt (richtsnoer nr. 8), 

wordt het passend geacht om § 7 van artikel 7 in te trekken, waarbij bepaalde 

tarieven voor ondersteunende diensten “een vermenigvuldiging- of reductiecoëfficiënt 

bevatten bepaald door de geografische zone waarin de netgebruiker aangesloten is”. 

 

 GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG. 
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13. Omdat zij wijzigingen gericht op uniformiteit van de nettarieven toejuicht vermits zij 

lokalisatieprikkels in het Belgische net niet aangewezen acht, betuigt EDF Luminus haar 

akkoord met de aanpassing onder artikel 5. EDF Luminus maakt van de gelegenheid gebruik 

om te pleiten voor de invoering van intrinsieke stimuli om de netbeheerder aan te zetten om 

tijdig de nodige netversterkingen uit te voeren in regio’s waar onvoldoende capaciteit is om 

de groei van productie of verbruik op te vangen. Aan de oorsprong van deze aanpassing ligt 

enkel het 8ste tarifaire richtsnoer dat uniformiteit van de tarieven oplegt voor het ganse 

grondgebied dat door de netbeheerder wordt bediend.  

 

Aan de oorsprong van deze wijziging ligt het 8ste tarifaire richtsnoer dat uniformiteit 

oplegt voor de tarieven binnen het gehele grondgebied dat de netbeheerder bedient. 

De CREG is van oordeel dat het mechanisme dat EDF Luminus voorstelt het 

(herstel)kader van het voorliggend Ontwerp van besluit te buiten gaat, niet in het 

minst omdat het niet noodzakelijk enkel tarifaire mechanismen zijn die kunnen 

bijdragen tot de objectieven van Luminus 

 

 

Artikel 6. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

Het artikel 8 van hetzelfde Besluit wordt vervangen door de volgende bepaling: 

 

“Art. 8 

 

§ 1. Het tarief voor het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken is functie van de concrete onevenwichtspositie van de 

individuele toegangsverantwoordelijke, van de directe kosten of opbrengsten van de 

netbeheerder voor de aankoop of de verkoop van de energie om het onevenwicht te 

compenseren, van het wiskundig teken van het totale netto regelvolume positief of 

negatief, wat wijst op respectievelijk een globaal deficit of een globaal overschot aan 

energie binnen de Belgische regelzone) en van de tariefparameters die de individuele 

toegangsverantwoordelijke moeten aanzetten tot de zorg voor een permanent 

evenwicht. 

 

§ 2. De compensatiediensten van de onevenwichten van de Belgische regelzone 

worden op de meest kostefficiënte wijze verzekerd en leveren aan de gebruikers van 
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het net geëigende stimuli opdat zij hun injectie en hun afname in evenwicht brengen.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Dit artikel uit het ontwerp heft het bestanddeel van het evenwichtstarief, genoemd 

volume fee, op dat het voorwerp was van kritiek van het arrest van het Hof van 

Beroep te Brussel van 6 februari 2013. Het herschikt daarom de structuur van het art. 

8. 

 

Overigens zet de nieuwe § 2 het richtsnoer nr. 10 om in de Voorlopige Tarifaire 

Methoden.” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

14. De aanwezige producenten verwelkomen het feit dat de volume fee niet meer 

voorkomt in de Voorlopige tarifaire methoden. 

 

De CREG achtte het niet mogelijk om in het kader van de nagestreefde 

herstelbeslissing, die in hoofdzaak het herstel van de nettarieven beoogt na de 

vernietiging ervan door het Hof van beroep op 6 februari 2013, de gehele 

problematiek van de volume fee opnieuw uit te werken. Omdat dat punt ook het 

voorwerp uitmaakt van discussies op Europees vlak, meer bepaald in de werkgroep 

Balancing, sluit de CREG niet uit dat dit element opnieuw opgenomen wordt in het 

kader van de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12, § 2, van de Elektriciteitswet. 

 

15. FEBEG stelt dat het eerste lid van het gewijzigd artikel 8 zal leiden tot onnodig 

hogere kosten van onevenwichten, die enkel ten goede zullen komen aan de netbeheerder. 

In datzelfde verband verzoekt FEBEG de CREG om de bedoeling en de draagwijdte van § 2 

toe te lichten. 

 

Paragraaf 2 van het Ontwerp van besluit neemt woordelijk het 10de tarifaire 

richtsnoer over. Zowel de beslissingen van de CREG over het balancing-

mechanisme als de tarifaire vertaling daarvan zijn al in gebruik sinds begin 2012.  

Dit systeem geeft op geen enkele wijze aanleiding tot een verhoogde winst voor Elia: 

de overschotten die resulteren uit de tarifering tegen de marginale kost van de 

energie die nodig was om het onevenwicht te herstellen, samen met het gebruik van 
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de parameters α en β, vloeien integraal terug naar de nettarieven. 

 

 

Artikel 7. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

 Het artikel 10, § 1, van hetzelfde Besluit wordt vervangen door de volgende bepaling: 

 

“§ 1. De belastingen, taksen en bijdragen van alle aard en de andere toeslagen dan 

deze bedoeld in artikel 9, die worden opgelegd door de wet, het decreet of de 

ordonnantie of hun uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven bedoeld 

in artikel 4, eerste lid, wanneer deze formeel verschuldigd zijn door de betreffende 

netbeheerder maar dat deze de kost ervan op de netgebruiker mag verhalen.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Als gevolg van de wijziging van artikel 4 past deze bepaling het artikel. 10, § 1 aan: 

in overeenstemming met het richtsnoer nr. worden de belastingen, taksen en 

toeslagen worden eenvoudig aan de tarieven toegevoegd.”  

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

Over de bepalingen opgenomen in dit artikel ontving de CREG geen opmerkingen. 

De CREG wijst er wel op dat met het begrip ‘de wet’, enkel de Elektriciteitswet wordt 

bedoeld. 

 

 

Artikel 8. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

Aan artikel 12, paragraaf 2 van hetzelfde Besluit wordt de volgende zin toegevoegd: 

 

“Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om in de loop van de regulatoire periode 

de tarieven geheel of gedeeltelijk aan te passen als gevolg van een vernietiging van 
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de tarieven, door het Hof van beroep te Brussel of als gevolg van een wijziging van 

de tarieven met toepassing van artikel 33.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Tot nog toe voorzagen de Voorlopige Tarifaire Methoden dat de tarieven, zonder 

uitzondering, constant moesten zijn gedurende de regulatoire periode en niet 

geïndexeerd werden. Op die manier hielden de Voorlopige Tarifaire Methoden geen 

rekening met de hypothese van een vernietiging van tarieven in de loop van de 

regulatoire periode. En dergelijke vernietiging, met retroactief effect noopt tot herstel 

van tarieven voor gans de regulatoire periode. Overigens, rekening houdend met de 

motieven in het arrest, kan een aanpassing van tarieven niet met terugwerkende 

kracht plaats hebben en kan deze dus enkel gelden voor de toekomst, te weten voor 

het resterend gedeelte van de regulatoire periode, wat dus tot een verschil leidt met 

de tarieven die voordien toegepast werden. 

 

Een dergelijke aanpassing geldt eveneens voor de tariefaanpassingen in toepassing 

van het artikel 33 en op vraag van de CREG, wanneer blijkt dat de tarieven niet 

langer evenredig zouden zijn of discriminatoire toegepast zouden worden.” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

16. ELIA keurt de door het ontwerpartikel beoogde invoeging goed; 

 

17. FEBEG stelt vast dat het Ontwerp van besluit de mogelijkheid invoert om de tarieven 

te wijzigen wanneer zij niet meer evenredig zijn of op discriminerende wijze worden 

toegepast en dringt aan op het feit dat de tarieven dus zo zorgvuldig en weloverwogen 

mogelijk moeten worden vastgelegd zodat ze gedurende de regulatoire periode stand 

houden, aangezien elke wijziging van de tarieven een grote impact heeft op de 

elektriciteitsbedrijven; 

 

Zo ook vindt EDF LUMINUS dat de mogelijkheid om de tarieven te wijzigen in de loop van 

de periode het risico op rechtsonzekerheid voor de netgebruikers en de investeerders 

verhoogt; 
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In verband met de twee voorgaande opmerkingen stelt de CREG vast dat de 

mogelijkheid om de tarieven te wijzigen op vraag van de CREG absoluut geen 

nieuwigheid is, maar dat dit al bestaat in de huidige versie van de Voorlopige 

Tarifaire Methoden, onder artikel 33. Er zijn al wijzigingen noodzakelijk gebleken en 

doorgevoerd aan zowel de transmissietarieven als aan de toeslagen, vastgesteld bij 

beslissing van 22 december 2011 (zie de beslissingen van 27 september 20128 en 

van 29 november 20129  

De verwijzing naar artikel 33 in de ontwerpbepaling is alleen gedaan omwille van de 

coherentie. 

De CREG is voorstander van constante tarieven, maar kan in onderhavig geval niet 

anders dan erop toe te zien dat het arrest van 6 februari 2013 correct wordt 

uitgevoerd.  

De CREG stelt overigens vast dat het risico op rechtsonzekerheid bij een wijziging 

van de tarieven in de loop van de periode beperkt is, rekening houdend met het feit 

dat de wijziging alleen voor de toekomst geldt; daarin ligt overigens de afwijking op 

het principe van standvastigheid van de tarieven voor de hele regulatoire periode. 

 

18. ELIA leidt uit de motivering van artikel 8 van het Ontwerp van besluit af dat dit artikel 

het blijkbaar mogelijk maakt dat, als gevolg van een arrest tot nietigverklaring van een 

tarifaire beslissing genomen in de loop van de periode, de prijzen worden hersteld voor de 

hele regulatoire periode, met inbegrip dus van de periode vóór het arrest.  

 

De CREG verwijst naar haar standpunt onder randnummer 9 supra 

 

 

19. Algemeen stelt ELIA ten slotte voor dat in geval van onwettigheid van een 

tariefbeslissing, de CREG en ELIA in de toekomst aan het Hof van Beroep van Brussel 

systematisch zouden vragen om de gevolgen in de tijd van de vernietigde beslissing te 

behouden en dit zolang als nodig om het recht te zetten. 

 

                                                
8
 CREG, Beslissing (B)120927-CDC-658 E/23 over ‘ de vraag tot wijziging vanaf 1 oktober 2012 van 

het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 
hernieuwbare energie in Wallonië van ELIA SYSTEM OPERATOR NV’, 27 september 2012  
9
 CREG, Beslissing (B)121129-CDC-658 E/25 over ‘het voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR NV’ 

tot aanpassing vanaf 1januari 2013 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van deze 
voor de toepassing van toeslagen’, 29 november 2012  
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De CREG sluit zich bij dit voorstel aan; zij stelt echter vast dat het Hof van Beroep 

van Brussel in twee arresten van 26 juni 2012 heeft geoordeeld dat de artikelen 29bis 

en 29quater van de Elektriciteitswet haar deze bevoegdheid niet toekenden en heeft 

hierover aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld; die procedure is 

nog hangende. Volgens de CREG laat de bevoegdheid met volle rechtsmacht 

toebedeeld aan het Hof van Beroep van Brussel krachtens voormelde bepalingen, 

het Hof toe om de gevolgen van de beslissingen die zij vernietigt, te behouden. 

 

 

Artikel 9. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

Aan artikel 19 van hetzelfde Besluit wordt een tweede lid toegevoegd dat stelt wat 

volgt: 

 

“De aankopen van goederen en diensten die verricht worden met inachtneming van 

de wetgeving inzake overheidsopdrachten worden verondersteld te  zijn  verricht aan 

de marktprijs, zonder dat dit afbreuk doet aan: 

 

1° de beoordelingsbevoegdheid van de commissie en dit in overeenstemming 

met artikel 23 zoals dat in werking is gesteld in bijlage 1 aan de onderhavige 

methoden; 

2° Artikel 12quinquies van de wet wat de ondersteunende diensten betreft.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Deze bepaling integreert het richtsnoer nr. 13 in de Voorlopige Tarifaire Methoden, 

volgens hetwelk “de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met 

inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, verondersteld worden 

te zijn verricht aan de marktprijs, onder voorbehoud van, desgevallend, de 

beoordelingsbevoegdheid van de commissie en zonder afbreuk te doen, wat de 

ondersteunende diensten betreft, aan de bepalingen van artikel 12quinquies”. 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

Over de bepalingen opgenomen in dit artikel, ontving de CREG geen opmerkingen. 
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Artikel 10. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

In de Franstalige versie van artikel 21, 13°, van hetzelfde besluit worden de woorden 

“ou les augmentations” ingevoegd tussen de woorden “les réductions” en de woorden 

“de coûts qui en résultent” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Deze bepaling strekt ertoe om de Franstalige en de Nederlandstalige versie van de 

Voorlopige tarifaire Methoden met elkaar in overeenstemming te brengen. Het was 

inderdaad zo dat de Franstalige versie enkel betrekking had op de 

kostenverminderingen “réductions de coûts”), terwijl de Nederlandstalige versie 

betrekking had op “de kostenverminderingen of –vermeerderingen” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

Over de bepalingen opgenomen in dit artikel, ontving de CREG geen opmerkingen. 

 

 

Artikel 11. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

In hetzelfde Besluit wordt een artikel 23bis toegevoegd dat stelt wat volgt: 

 

“De kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is niet 

toegelaten” 

 

  

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Het nieuwe artikel 23bis van de Voorlopige Tarifaire Methoden herneemt woordelijk 

het richtsnoer nr. 19.” 
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GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

Over de bepalingen opgenomen in dit artikel, ontving de CREG geen opmerkingen. 

 

 

Artikel 12. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

In artikel 24, § 2, van hetzelfde Besluit wordt een lid toegevoegd tussen het eerste en 

het tweede lid, dat stelt wat volgt: 

 

“Zodoende houdt de commissie rekening met de bestaande objectieve verschillen 

tussen transmissienetbeheerders die niet kunnen worden weggewerkt op initiatief 

van de netbeheerder. Bijlage 2 van onderhavig Besluit bevat de regels die gevolgd 

moeten worden voor de berekening en de toewijzing van de saldi.” 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Deze bepaling beoogt de Voorlopige Tarifaire Methoden in overeenstemming te 

brengen met de richtsnoeren. 

 

In toepassing van het richtsnoer nr. 16, voorziet zij enerzijds dat het verbeterplan 

voor productiviteit en efficiëntie rekening moet houden met de objectieve verschillen 

tussen netbeheerders.  

 

Anderzijds verwijst deze bepaling naar een nieuwe bijlage die de regels vastlegt voor 

de bepaling en de verdeling van de saldi van de betreffende netbeheerder. Op die 

manier zijn de Voorlopige Tarifaire Methoden in overeenstemming met het richtsnoer 

nr. 15, dat voorziet dat de verdeling van de saldi over de volgende regulatoire 

periodes op een transparante en niet-discriminerende wijze bepaald wordt.” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

20. ELIA vraagt zich af of de bepalingen in de nieuwe Bijlage 2 in verband met de factor 

X voor de verbetering van de productiviteit en van de efficiëntie en deze in verband met de 
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factoren Y1, Y2 en de toewijzing van de saldi voldoende duidelijk zijn voor de niet 

gespecialiseerde lezers. Elia suggereert om de betreffende factoren en de onderliggende 

concepten in de tekst te verduidelijken.  

 

De CREG begrijpt de bezorgdheid van Elia ter zake. In de optiek van volkomen 

transparantie verbindt de CREG er zich toe om de Bijlage 2 van de Voorlopige 

tarifaire Methoden te verduidelijken en aan te vullen. 

 

 

Artikel 13. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

In hetzelfde besluit, wordt punt 2 van Bijlage 1 als volgt aangevuld: 

 

“h) Wanneer het een aangepast tariefvoorstel betreft na vernietiging van een 

beslissing door het Hof van Beroep te Brussel dienen de elementen van het 

voorgestelde totaal inkomen afgestemd te zijn op de werkelijke waarden ervan die 

gekend zijn op het ogenblik van de indiening van het nieuwe tariefvoorstel, zoniet 

zullen zij als onredelijk beschouwd worden.” 

 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Dit artikel beoogt de aanpassing van Bijlage 1 bij de Voorlopige Tarifaire Methoden 

als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 februari 2013. 

 

Omdat het arrest inderdaad de transmissienettarieven vernietigd heeft, is het 

passend dat de netbeheerder een nieuw tariefvoorstel indient zodat de CREG een 

nieuwe beslissing terzake kan nemen. In de mate dat één of meer exploitatiejaren 

van de regulatoire periode reeds afgesloten zijn, zou het geen zin hebben dat het 

nieuwe tariefvoorstel, dat de volledige periodekosten moet dekken, voor die 

exploitatiejaren gebaseerd zou zijn op een budget, terwijl de werkelijke kosten van 

die exploitatiejaren bepaald kunnen worden.” 
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GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

21. ELIA begrijpt de bedoeling van de CREG maar is van oordeel dat de toegevoegde 

bepaling eerder thuis hoort in het beschikkend gedeelte van de methodologie of in de 

bepalingen over de indienings- en afhandelingsprocedure van de tariefvoorstellen in plaats 

van gecatalogeerd te worden als een criterium voor het beoordelen van de redelijkheid van 

de kosten.  

 

De CREG is van oordeel dat de betreffende bepaling een plaats verdient in het 

geheel van eventuele instructies over de indienings- en afhandelingsprocedure van 

de tariefvoorstellen, maar zou de financiële gevolgen van het niet respecteren van 

dergelijke bepaling toch beschouwen als een dermate ernstige tekortkoming dat ze 

aanleiding zou geven tot het verwerpen van die gevolgen. 

 

 

Artikel 14. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

In hetzelfde besluit wordt een Bijlage 2 opgenomen, die gevoegd is bij onderhavig 

Besluit. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Deze bepaling strekt ertoe een nieuwe bijlage aan de Voorlopige Tarifaire Methoden 

toe te voegen die de regels bepaalt inzake de berekening en de toewijzing van de 

saldi en dit in functie van het type van kosten: op die manier beoogt zij de 

overeenstemming met het richtsnoer nr. 15.” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

22. ELIA vraagt zich af of de bepalingen in de nieuwe Bijlage 2 in verband met de factor 

X voor de verbetering van de productiviteit en van de efficiëntie en deze in verband met de 

factoren Y1, Y2 en de toewijzing van de saldi voldoende duidelijk zijn voor de niet 

gespecialiseerde lezers. Elia suggereert om de betreffende factoren en de onderliggende 

concepten in de tekst te verduidelijken.  
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De CREG begrijpt de bezorgdheid van Elia ter zake. In de optiek van volkomen 

transparantie verbindt de CREG er zich toe om de Bijlage 2 van de Voorlopige 

tarifaire Methoden te verduidelijken en aan te vullen. 

 

 

Artikel 15. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGESTELDE TEKST VAN HET ARTIKEL LUIDDE: 

 

Onderhavig besluit wordt van kracht op de dag van de bekendmaking ervan op de 

internet website www.creg.be. De commissie zal het eveneens in het Belgisch 

Staatsblad bekend maken. 

 

DE TER CONSULTATIE VOORGELEGDE TOELICHTING LUIDDE 

 

“Dit artikel behoeft geen toelichting” 

 

GEFORMULEERDE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN EN ANTWOORD VAN DE CREG 

 

Over de bepalingen opgenomen in dit artikel, ontving de CREG geen opmerkingen. 

 

 

Algemene opmerkingen 

 

 

23. Hoewel zij geen specifieke opmerkingen heeft bij de ontworpen aanpassingen stelt 

FEBELIEC vast dat de methodologie, net als in het verleden, toelaat tot tarieven te komen, 

die voldoen aan de basiscriteria van de Europese richtlijn. Zij gaat ervan uit dat dit zal 

gepaard gaan met een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de netkosten over de 

verschillende netgebruikers. 

 

24. Zowel E.ON als Electrabel en EDF Luminus merken op dat het voor hen zeer moeilijk 

is om zich in hun reactie te beperken tot het eigenlijke wijzigingsbesluit, zonder in te gaan op 

andere, nu niet gewijzigde elementen van de Voorlopige Tarifaire Methoden. 

 

http://www.creg.be/
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De CREG herhaalt dat de nu ontworpen wijzigingen beperkt werden tot deze die 

noodzakelijk waren om, met respect van de huidige wetgeving, een basis te vormen 

voor een herstelbeslissing over de tarieven na het arrest van het Hof van beroep van 

6 februari 2013. 

De CREG neemt zich vast voor om in de procedure gericht op een ‘definitieve’ 

methodologie zoals bedoeld in artikel 12, § 2, van de Elektriciteitswet, de ruimte te 

bieden voor alle tarifaire onderwerpen. 

 

25. EDF Luminus considère que les méthodologies tarifaires doivent indiquer des règles 

claires sur les délais d’information tels que les utilisateurs finaux connaissent les tarifs avant 

leur application effective. 

 

In dat verband pleit zij ook voor een nieuw stelsel van tariefbepaling op basis van een 

regulatoire periode van vier jaar, doch met de toepassing van een zogenaamd ‘glijdend 

venster’ van 2 jaar, waarbij de tarieven voor 2 jaar zouden vastliggen en in functie van de 

vaststellingen daarna jaarlijks aanpasbaar zouden zijn. 

 

Deze benadering leidt veel verder dan de CREG met de onderhavige wijzigingen 

beoogd had. De CREG verwijst het punt daarom naar de procedure gericht op een 

‘definitieve’ methodologie 

 

26. EDF Luminus stelt ook dat het Ontwerpbesluit geen elementen bevat die inspelen op 

noodzakelijke vernieuwingen in het marktmodel, voornamelijk omdat volgens haar 

vernieuwende initiatieven van de netbeheerder niet aangemoedigd zouden worden. 

 

Ook deze opmerking leidt veel verder dan de CREG met de onderhavige wijzigingen 

beoogd had. De CREG verwijst het punt daarom naar de procedure gericht op een 

‘definitieve’ methodologie 

 

 

27. FEBEG dringt erop aan om hun organisatie hetzij te betrekken in een consultatie over 

het ontwerp van tariefbeslissing, die de eigenlijke beslissing voorafgaat, hetzij de 

tariefvoorstellen zelf openbaar te maken. Dat zou niet enkel de transparantie verhogen maar 

ook bijdragen tot een snellere kijk op de eventuele nodige aanpassingen van systemen en 

commerciële contracten. 
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De Elektriciteitswet voorziet de bekendmaking van het tariefvoorstel inderdaad als 

een mogelijkheid in het kader van de ‘definitieve’ invoerings- en 

behandelingsprocedure; toch zijn deze bepalingen niet van toepassing indien over de 

te volgen procedure geen akkoord kon bereikt worden tussen de netbeheerder en de 

CREG (artikel 12, § 8) 

 

 

 

 

------------------------------------ 
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Bijlage 1 aan Verslag (RA)1109/2 van de 

Raadpleging en van het Overleg 

 

E.ON
10

 

 

Opmerkingen van E.ON op het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 24 

november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en 

vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 

elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie dd. 28 februari 2013-03-13 (“draft 

methodologie besluit”) 

 

 Eerste algemene opmerking: het draft methodologie besluit is een document met een 

algemene strekking. Het bevat geen concrete tarifaire elementen die E.ON zouden 

toelaten om gerichte opmerkingen te geven. In zijn algemeenheid laat het draft 

methodologie besluit niet toe om nu reeds concrete opmerkingen te formuleren.  

 

 Tweede algemene opmerking: artikel 4 van het draft methodologie besluit vervangt 

het artikel 6 van het Besluit, en voert een algemeen variabel injectietarief in. E.ON 

verwijst naar de argumenten die FEBEG reeds uitvoerig aanstipte inzake 

concurrentieverstoring.  

 

 Derde algemene opmerking: E.ON stelt zich de vraag waarom CREG heeft gekozen 

voor de uitwerking van een nieuwe voorlopige methodologie (cf. Artikel 12 quater 

Elektriciteitswet) i.p.v. een verlenging van de tarieven 2008-2011.  

 

 Vierde algemene opmerking: de voorkeur gaat uit naar een tariefmethodologie en 

tarief dat uitgewerkt is conform artikelen 12 en 12bis Elektriciteitswet.  

 

 Het artikel 4 herneemt een in artikel 12bis, §5, 16° van de Elektriciteitswet 

aangehaalde richtsnoer, die bepaalt dat de injectietarieven kunnen verschillen naar 

gelang de gebruikte technologie van de productie-eenheden en de datum van 

                                                

10
 Dit is de oorspronkelijke Nederlandse tekst van onderhavige reactie op de consultatie.  
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ingebruikname. E.ON vindt het raadzaam dat een consultatie pas zou worden 

gehouden bij de concrete invulling van deze algemene begrippen door CREG. 

 

 E.ON verzoekt de CREG het draft methodologie besluit uit te werken tegen het licht 

van alle in de Elektriciteitswet opgesomde richtsnoeren. Zij wijst daarbij in het 

bijzonder op richtsnoer 11° (belastingen en taksen), en met name ook op de lokale 

belastingen inzake economische bedrijvigheid en de belasting/accijnzen op 

brandstoffen.  

 

 Het draft methodologie besluit stelt dat de tarieven worden bepaald rekening 

houdend met ieder criterium dat door CREG relevant wordt geacht, zoals een 

benchmarking met de buurlanden. De omringende buurlanden NL-FR-DE hebben 

geen of slechts een marginaal injectietarief. Zie daarbij ook de tweede algemene 

opmerking inzake concurrentieverstoring.  

 

 Bij de concrete uitwerking van de transmissietarieven dient rekening te worden 

gehouden met bijlage deel B uit verordening 838/2012 van de Europese Commissie 

van 23 september 2012.  
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ELECTRABEL
11

 

 

                                                

11
 Dit is de oorspronkelijke Nederlandse tekst van onderhavige reactie op de consultatie 
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EDORA
12

, 
a
 

 

 

 

                                                

12
  Dit is de letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Franstalige tekst die u kan terugvinden op het 

einde van dit document onder eindnoot a. 
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FEBEG
13

 

 

                                                

13
 Dit is de oorspronkelijke Nederlandse tekst van onderhavige reactie op de consultatie 
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EDF
14

 

 

 

                                                

14
  Dit is de oorspronkelijke Nederlandse tekst van onderhavige reactie op de consultatie 
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FEBELIEC
15

 

 

 

  

                                                

15
  Dit is de oorspronkelijke Nederlandse tekst van onderhavige reactie op de consultatie 
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Elia
16

, 
b
 

 

                                                

16
    Dit is de letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Franstalige tekst die u kan terugvinden op het 

einde van dit document onder eindnoot b. 
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Bijlage 2 aan Verslag (RA)1109/2 van de 

Raadpleging en van het Overleg 

 

 

 

VERSLAG 

Overlegvergadering van 12 maart 2013 betreffende het Ontwerp van besluit (Z)130228-

CDC-109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van 

voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden 

inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie 

 

 

Aanwezigen: 

 

 de CREG, vertegenwoordigd door: 

de Heer G. CAMPS, Directeur van de Directie Controle prijzen en            

           rekeningen 

de Heer J. LAERMANS, Hoofdadviseur 

de Heer P. BOUCQUEY, Hoofdadviseur 

de Heer G. WILMART, Adviseur 

 

ELIA, vertegenwoordigd door:  

Mevrouw C. Vandenborre, Chief Corporate Officer 

de Heer F. Vandenberghe, Chief Officer Energy and Systems Management 

de Heer J. Damilot, Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs 

de Heer Ph. Vandeloise, Head of Controlling 

 

De vergadering werd gehouden in zaal Fernand COURTOY (kamer 6.14 – 6de verdieping) 

van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel. 
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1. De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG opent de 

vergadering om 14:00u. Hij deelt mee dat de CREG het, met het oog op een nieuwe 

beslissing over de transmissienettarieven 2012-2015, nodig heeft geacht om een aantal 

wijzigingen aan te brengen aan haar Voorlopige Tarifaire Methoden van 24 november 

2011(hierna: VTM). Het is de bedoeling van de CREG om de gewijzigde VTM te hanteren 

als overgangsmaatregel bedoeld in artikel 12quater van de Elektriciteitswet. 

 

Omdat het enkel een wijziging betreft wordt de periode van de openbare raadpleging beperkt 

tot 2 weken, nl. van 1 tot en met 15 maart 2013.  

 

Onderhavig overleg gebeurt met toepassing van artikel 51 van de VTM.  

 

Het is de bedoeling van de CREG om per einde maart een consultatieverslag op te maken 

en een beslissing te nemen over de uiteindelijke wijzigingen aan de VTM. Beide documenten 

zullen tevens bekendgemaakt worden via de website van de CREG. 

 

Het is de bedoeling dat Elia haar nieuw tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 

opstelt met toepassing van de gewijzigde VTM. 

 

De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG nodigt de 

vertegenwoordigers van Elia uit hun opmerkingen, voorstellen en argumenten uiteen te 

zetten.  

 

2. Een vertegenwoordiger van Elia bedankt de Directeur van de CREG voor zijn 

ontvangst. Elia is van oordeel dat het als beheerder van het transmissienet een bijzondere 

rol heeft in het proces dat tot de tarifaire methodologie moet leiden.  

 

Elia bereidt ook een formele schriftelijke reactie voor in het kader van de openbare 

raadpleging.  

 

Elia neemt akte van de beweegredenen van de CREG inzake deze procedure en het 

verband met een nieuwe beslissing van de CREG over haar nettarieven 2012-2015. Zelf 

dringt Elia aan op de grootst mogelijke spoed om terug over door de CREG goedgekeurde 

nettarieven te kunnen beschikken, die mogelijk al kunnen toegepast worden met ingang van 

1 mei 2013. 
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3.  De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG stelt dat 

die laatste datum niet haalbaar is: de voorgenomen procedure leidt tot een beslissing 

midden mei 2013. Die datum mag als een streefdatum gehanteerd worden. De Europese 

regelgeving is heel duidelijk betreffende een retroactieve toepassing van tarieven: zij mogen 

niet toegepast worden vooraleer zij formeel bekendgemaakt werden. Daarenboven dringen 

de leveranciers en de producenten aan op een voldoende lange termijn tussen de 

bekendmaking en de inwerkingtreding van de nettarieven.  

 

Dat zou moeten leiden tot nettarieven die vanaf 1 juni 2013 geldig en in gebruik zijn. 

 

Een vertegenwoordiger van Elia bevestigt dat die datum wellicht juridisch de beste 

waarborgen biedt. 

 

4. Een vertegenwoordiger van Elia benadrukt dat de thans gevolgde procedure met 

toepassing van artikel 12quater van de elektriciteitswet mogelijk wel de waarborg biedt om 

zo snel mogelijk tot nieuwe tarieven te komen, maar dat het nog steeds een voorlopige 

methodologie betreft. Elia rekent erop dat de CREG daarna zo snel mogelijk het proces zal 

starten zoals bedoeld in artikel 12, § 2, dat tot een meer ‘definitieve’ methodologie leidt. 

 

Op dat ogenblik zal Elia een aantal van haar opmerkingen en voorstellen hernemen die zij 

formuleerde in het kader van het overleg voorafgaand aan de VTM van 24-11-2011.  

 

Elia neemt zonder enig voorbehoud, akte van de werkwijze van de CREG en de 

beweegredenen daartoe. 

 

5. De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG bevestigt 

dat het wel degelijk de bedoeling van de CREG is om na de afwerking van de huidige 

tariefprocedure de procedure bedoeld in artikel 12, § 2 te starten. 

 

6. ELIA heeft vastgesteld dat de CREG de tekst van een aantal richtsnoeren (cfr artikel 

12, § 5 van de elektriciteitswet) heeft overgenomen, andere dan weer niet en stelt tevens 

vast dat  sommige richtsnoeren eigenlijk nog verdere uitvoering behoeven. Elia vraagt zich 

af of de CREG bvb inzake richtsnoer nr.17 niet beter in haar methodologie zelf een criterium 

zou opnemen zoals het gebruik van de bovengrenzen bedoeld in Verordening nr. 838 van 23 

september 2010, meer bepaald deel B van de Bijlage (cap van 0,5 EUR/MWh). 

De CREG antwoordt dat zij dat laatste zal overwegen. Sommige richtsnoeren lenen zich 

wegens hun te algemeen karakter niet tot overname zoals nr. 1 (“de tariefmethodologie moet 
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exhaustief en transparant zijn”), volgens haar is de letterlijke overname van een aantal 

andere richtsnoeren de meest voor de hand liggende werkwijze om aan te tonen dat de 

methodologie deze richtsnoeren respecteert.  

 

De CREG wijst erop dat zij, ondermeer omwille van een aantal van deze richtsnoeren, een 

beroep tot vernietiging ervan bij het Grondwettelijk hof heeft ingediend. 

 

7. Een vertegenwoordiger van ELIA merkt op dat de CREG voor de openbare 

dienstverplichtingen (ODV) het karakter van een tarief heeft behouden. ELIA had dit aspect 

al aangevoerd bij de raadpleging over het ontwerp van Voorlopige Tarifaire Methoden in 

oktober 2011. ELIA brengt in herinnering hoe belangrijk het is de tarieven voldoende soepel 

te kunnen herbekijken wanneer ze geen correcte afspiegeling meer zijn van de kosten die ze 

zouden moeten dekken. 

 

ELIA geeft ook aan dat de tarieven, volgens de wet en het ontwerp voor de wijziging van de 

VTM, op het hele grondgebied identiek moeten zijn. Er zou dan ook voor elke tariefcategorie 

moeten worden verduidelijkt wat de CREG verstaat onder "grondgebied".  

 

De CREG antwoordt dat zij, in het geval van gewestelijke openbare dienstverplichtingen, er 

van uitgaat dat het een verplichting en een tarief betreft van de beheerder van het plaatselijk 

of gewestelijk transportnet. Binnen diens gebied zijn de betreffende tarieven uniform. 

 

8. Elia vraagt of de formulering van artikel 8 van het Wijzigingsbesluit voldoende 

gelegenheid biedt voor de concrete toepassing van de gevolgen van het arrest van 6 

februari 2013 op gebied van verrekeningen naar producenten en afnemers toe, ook op 

gebied van het individuele klantensegment.  

 

Daarenboven biedt de link met het artikel 33 blijkbaar enkel aan de CREG de mogelijkheid 

om in te grijpen indien de tarieven niet langer proportioneel zouden blijken. 

 

De CREG wijst erop dat zij in de loop van 2012 al tweemaal gevolg gegeven heeft aan een 

vraag van Elia tot aanpassing van tarieven wegens gebrek aan proportionaliteit. 

Afgesproken wordt dat zowel de CREG als Elia dit onderwerp nogmaals met de eigen 

juristen zullen bestuderen en daarna standpunten zullen uitwisselen. 

De CREG wijst eveneens op een ander gevolg van het arrest van 6 februari 2013: omdat de 

tarieven en de methodologie blijkbaar steeds getoetst moeten worden aan de geldende 

wetgeving houdt dit het risico in op eventuele tarifaire aanpassingen bij elke wetwijziging. 
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9. Een vertegenwoordiger van ELIA vraagt aan de CREG of aan de klanten 

kostencomponenten kunnen worden gefactureerd die ze niet droegen in het kader van de 

door het arrest van 6/2/2013 vernietigde tariefstructuur. 

 

Een vertegenwoordiger van de CREG verklaart dat het, volgens een voorzichtige lezing van 

de wetteksten, niet mogelijk is om nieuwe tariefposten met terugwerkende kracht te 

factureren, ook al zou de totaalkost lager zijn. Dit punt zou nader moeten worden 

onderzocht: de CREG zal zich later formeel uitspreken over dit onderwerp. 

 

Een vertegenwoordiger van ELIA vraagt aan de CREG of men per slot van rekening bij de 

bepaling van nieuwe tarieven een visie post per post dient te hebben (enkel de 

tariefcomponenten die uitdrukkelijk zijn afgekeurd door het arrest moeten worden herzien) of 

een globale visie (alle tarieven zijn vernietigd, dus alle tariefcomponenten kunnen worden 

herzien). Hij verduidelijkt dat een globale visie voor ELIA wenselijker is. 

 

De directeur van de CREG legt uit dat er nieuwe tarieven gecreëerd moeten worden 

aangezien de tarieven vernietigd zijn en dat het arrest van het hof van beroep geen bepaling 

bevat die de creatie van nieuwe tariefposten verbiedt. 

 

10. Hoewel ze akkoord gaat met het principe, heeft Elia kritiek op het feit dat artikel 13 

van het ontwerp van beslissing voor de wijziging van de VTM dat een punt h) toevoegt aan 

punt 2 van bijlage 1, op een dergelijke manier is opgesteld dat het een bijkomend criterium is 

voor de verwerping van kosten. Volgens ELIA zou het goed zijn deze bepaling toe te voegen 

aan de elementen die de TNB moet respecteren bij de opstelling van zijn tariefvoorstel. 

 

De CREG verbindt zich ertoe dit te bestuderen. 

 

11. In datzelfde verband vraagt Elia zich af of de bepalingen van de nieuwe bijlage 2 over 

de X-factor en de bestemming van de saldi voldoende duidelijk zijn voor de niet-

gespecialiseerde lezer. 

 

De CREG beraadt zich hierover maar wijst er toch op dat dergelijke vraag voor de meeste 

wetgevende en reglementaire bepalingen zou kunnen gesteld worden.  

 

12. Elia stelt de vraag in welk wettelijk kader en vooral op basis van welke bepalingen uit 

de VTM zij een nieuw tariefvoorstel 2012-2015 moet indienen. Elia suggereert dergelijke 

bepaling in geval van een vernietigingsarrest in de VTM zelf op te nemen. 
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Hoewel de CREG van oordeel was dat het feit dat de procedure afgesproken wordt in een 

schriftelijk akkoord tussen Elia en de CREG zou volstaan en er dus geen verwijzing naar de 

VTM nodig zou zijn, zal de CREG haar houding heroverwegen. 

 

Een vertegenwoordiger van ELIA vraagt of het toch niet beter zou zijn om een bepaling in de 

VTM te voorzien met een verwijzing naar deze overeenkomst. Artikel 12quater voorziet, als 

het de enige basis is van het ontwerp voor de wijziging van de VTM, geen procedure voor de 

goedkeuring van de tarieven.  

Dat geldt eveneens voor het al dan niet in de methodologie zelf opnemen van een concrete 

instructie aan Elia over de mate van retro-activiteit, d.w.z. de wijze van herstel van de 

toegepaste en vernietigde tarieven. 

 

13. Alle aanwezige partijen komen overeen om de streefdatum voor de goedkeuring van 

de tarieven vast te leggen op midden mei 2013. De directeur van de CREG verduidelijkt dat 

er op donderdag 16 mei een directiecomité van de CREG is gepland. 

 

14. Een vertegenwoordiger van ELIA verklaart dat er een voorstel voor de aanpassing 

van het ODV-tarief voor de Waalse groenstroomcertificaten zo spoedig mogelijk ter 

goedkeuring zal worden voorgelegd aan de CREG. De CWAPE heeft de omvang van de 

aanpassing bevestigd. De Waalse overheid lijkt voor dit tarief degressiviteit te willen 

invoeren. Momenteel is dit niet mogelijk omdat er hiervoor geen enkele wettelijke basis is. 

 

15. De directeur van de CREG sluit de vergadering af. 
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De Directeur van de CREG meldt dat de aangekondigde schriftelijke vaststellingen van Elia 

aan de verslag zullen worden gehecht. [ NVDR: alle individuele reacties zullen, samen met deze verslag 

als bijlagen aan het Consultatieverslag opgenomen worden]. Tot slot bedankt hij Elia voor de 

vergadering die wordt afgesloten om 14 u 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps 

Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG 
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Bijlage 3 aan Verslag (RA)1109/2 van de 

Raadpleging en van het Overleg 

 

VERSLAG 

Overlegvergadering van 15 maart 2013 betreffende het Ontwerp van besluit (Z)130228-

CDC-109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van 

voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden 

inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie 

 

Aanwezigen: 

de CREG, vertegenwoordigd door: 

de Heer G. CAMPS, Directeur van de Directie Controle prijzen en            

           rekeningen 

de Heer J. LAERMANS, Hoofdadviseur 

de Heer P. BOUCQUEY, Hoofdadviseur 

de Heer G. WILMART, Adviseur 

de Heer B. LIBERT, Adviseur 

 

FEBEG vertegenwoordigd door:  

Mevrouw R. Vande Zande 

De Heer M. Van den Bosch 

De Heer L. van Nuffel 

De Heer H. Wyverkens 

De Heer J. Calderan 

De Heer C. Vermeiren 

De Heer V. De Wispelaere 

 

 Elia, dat als waarnemer deelnam, vertegenwoordigd door: 

 De Heer F. Vandenberghe, Chief Officer Energy and Systems Management 

  De Heer D. Zenner, Customer Relations 
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De vergadering werd gehouden in zaal Fernand COURTOY (kamer 6.14 – 6de verdieping) 

van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel. 

 

16. De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG opent de 

vergadering om 11.00u. Hij deelt mee dat de CREG het, met het oog op een nieuwe 

beslissing over de transmissienettarieven 2012-2015 na het arrest van het Hof van beroep 

van 6 februari 2013, nodig heeft geacht om een aantal wijzigingen aan te brengen aan haar 

Voorlopige Tarifaire Methoden van 24 november 2011 (hierna: VTM). 

Hij noteert dat terzake de CREG tot dan toe een brief ontving van FEBEG en van twee 

individuele leden van FEBEG, nl. E.ON en Electrabel. [ NVDR: alle individuele reacties worden 

als bijlage toegevoegd aan het Consultatieverslag van de CREG, evenals onderstaande notulen] 

 

17. Een vertegenwoordiger van FEBEG bedankt de Directeur van de CREG voor de 

ontvangst.  Hij deelt mee dat FEBEG op 15 maart nog een meer uitgebreid document met 

alle observaties zal indienen. 

 

18. Een vertegenwoordiger van de CREG vraagt om alle belangrijke  punten die tijdens 

onderhavig overleg voorgelegd worden, ook in die uitgebreide tekst te hernemen. 

 

19. De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG is van 

oordeel dat de initiële brief van FEBEG vier grote onderwerpen beslaat, nl: 

 

(i) de rendabiliteit van de producenten; 

(ii) de nettarieven en de volume fee; 

(iii) de eventuele retroactiviteit en 

(iv) de voorziene vervolgstappen. 

 

Hij nodigt de vertegenwoordigers van FEBEG uit om voor elk van die vier punten hun 

opmerkingen, voorstellen en argumenten uiteen te zetten. 

 

20. Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dat er niet naast het competitief nadeel kan 

gekeken worden dat samenhangt met de G-tarieven. Deze zijn volgens hem een extra horde 

die de Belgische producenten moeten nemen en zijn allesbehalve een stimulans om bvb. in 

het kader van het zgn. ‘Plan Wathelet’ nieuwe productiecapaciteit aan te trekken. 

Door het blijven voorzien in de voorliggende Voorlopige tarifaire methoden om eventuele 

injectietarieven te implementeren, al dan niet gedifferentieerd en al dan niet met bepaalde 

vrijstellingen, meent hij dat de CREG geen goed signaal geeft. 
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21. De Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG zegt dat 

er nog geen beslissing is genomen over de uiteindelijke wijzigingen aan de methodologie en 

dat het voorstel van Elia evenmin ontvangen werd. Hij vraagt om bij het onderwerp te blijven, 

dat overeenkomt met de brief van FEBEG van 5 maart 2013 

 

22. Wat het competitief nadeel betreft dat FEBEG aangaande de eventuele G-tarieven  

inroept, zegt de Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG dat 

dit argument geen grote indruk op hem maakt. Hij  stelt vast dat: 

 

(i) de verzoekschriften die drie leden van FEBEG bij het Hof van beroep te 

Brussel ingediend hadden weliswaar sterk de nadruk legden op de 

competitieve nadelen, maar dat het arrest van 6 februari 2013 terzake geen 

enkele opmerking of reactie bevat, wat voor hem een duidelijke graadmeter is 

van het niet pertinent karakter van het argument; 

(ii) de feiten die beweringen tegenspreken omdat enerzijds uit publiek 

toegankelijke bronnen blijkt dat in de periode 2008-2011 de winsten van EdF 

Luminus met een factor 2,8 tot 3 gestegen zijn en dat anderzijds uit het  

contract tussen Electrabel en ECS blijkt dat de G-tarieven wel degelijk aan de 

klanten doorberekend werden; 

(iii) uit een aantal documenten ingediend in het kader van het beroep bij het Hof 

van beroep tegen de goedgekeurde transmissienettarieven blijkt dat de 

productiekosten van nieuwe gascentrales, bvb. in Nederland, beduidend lager 

liggen dan deze van centrales in België, met een verschil dat –zonder 

injectietarieven kan oplopen tot  5 EUR per MWh. In die omstandigheden lijkt 

voor hem de moderniteitsgraad van de centrales eerder de handicap dan het 

injectietarief. 

 

Hij vraagt zich daarbij openlijk af of men op die manier de verouderde centrales moet blijven 

steunen. 

Volgend hem wegen de voornoemde argumenten sterk op het debat over de rendabiliteit, 

zeker voor ondernemingen die over een portfolio van centrales beschikken. 

Hij beseft dat voor ondernemingen zoals T-Power, die slechts over één centrale beschikken, 

de toestand anders kan liggen 

 

23. Over de winstcijfers die aangehaald werden vraagt een vertegenwoordiger van 

FEBEG zich af hoe zij dat zouden moeten realiseren. 
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De directeur van de CREG verwijst naar de OTC-contracten waarover de CREG beschikt en 

die duidelijk de doorberekening van de injectietarieven bevatten. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dat een bedrijf dat zelf geen leverancier is en dat 

dagelijks onderhevig is aan arbitrage op de markt door de injectietarieven achteruitgeplaatst 

werd in de merit-order wat tot honderden uren productieverlies leidde. 

Dat geldt voor hem ook voor de meest moderne centrales zoals er toch enkele in België 

aanwezig zijn. 

Hij vreest voor een derde discriminatie na het buitenland en de verwachte bevoordeliging 

van nieuwe centrales door het ‘plan Wathelet’, nl. de discriminatie die volgens hem de 

injectietarieven op zich inhouden. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dat de terminologie niet te eng mag begrepen 

worden: de woorden ‘discriminatie’ en ‘nadeel’ zijn hier te begrijpen als synoniemen. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dat dit nadeel geldt voor alle installaties: voor hem 

is de merit order immers bepaald op schaal van de CWE-zone. 

Hij vindt de periode 2008-2011 waarnaar de CREG verwezen heeft minder relevant omdat 

de injectietarieven slechts golden vanaf 2/1/2012.  

Er is volgens hem een impact zowel op de volumes als op de marges, wat volgens hem nog 

aangetoond werd door een recente presentatie van FEBEG, die aantoont dat, met 

uitzondering van deze die must runs waren en ondersteunende diensten leverden, de 

STEGS in 2012 slechts 2200 uren produceerden. 

De focus ligt dus volgens hem helemaal op de competitiviteit en op een echt level playing 

field, niet op CRM-systemen (NVDR: Capacity Remuneration Systems, aangekondigd in het ‘Plan 

Wathelet’). Maar hij legt toch uit dat de G-tarieven de delta doen stijgen die moet worden 

aangevuld door het CRM-Systeem. 

De kostenhandicap van injectietarieven moet volgens hem vermeden worden.  

Hij pleit voor een aanpak van die problematiek op Europese schaal, minstens in de CWE 

zone. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG wijst eveneens op de beperkte relevantie van de 

resultaten uit de periode 2008-2011. Hij vindt dat wel degelijk een deel van het economisch 

rendement wordt geschaad door injectietarieven. De groep die hij vertegenwoordigt heeft 

volgens hem wél geïnvesteerd in vernieuwing van centrales, zodat er volgens hem voor zijn 

groep geen sprake kan zijn van een echt verouderd productiepark.  
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Een vertegenwoordiger van FEBEG wijst eveneens op het nieuwe fenomeen van een 

negatieve ‘spark spread’. Hij stelt dat, indien dat fenomeen zich vroeger voorgedaan zou 

hebben, er nooit sprake zou geweest zijn van de realisatie van zijn centrale. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG wijst erop dat de winstmarges toch maar bescheiden 

zijn. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG bevestigt samengevat dat de jaarrekening over 2012 

wel een totaal ander beeld zal vertonen. 

Hij geeft er ook de voorkeur aan om niet meer in te gaan op de situatie van individuele 

bedrijven. Dat is ook de vraag van andere vertegenwoordigers van FEBEG 

 

De directeur van de CREG vraagt wel de nodige fairness van alle vertegenwoordigers van 

FEBEG. Hij wenst eveneens de grote algemene principes te bespreken en geen bijzondere 

gevallen, maar in dit geval moeten de antwoorden van de leden van FEBEG eveneens 

betrekking hebben op alle leden. 

 

24. Een vertegenwoordiger van FEBEG wijst op de mogelijkheid van benchmarking van 

de tarieven die in de tarifaire methodologie voorzien is. Hij stelt voor om een dergelijke 

benchmark van de transmissienettarieven als een hoofdcriterium te hanteren en zo de 

competitiviteit te verzekeren.  

 

De directeur van de CREG wijst erop dat dergelijke benchmark door Elia aangeleverd wordt. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG vraagt zelfs een benchmark voor alle kosten en dringt 

erop aan dat Elia enkel de impact op producenten zou benchmarken 

 

De directeur van de CREG wijst op het dringend karakter van de huidige procedure en de 

nood aan het zo snel mogelijk beschikbaar zijn van gereguleerde nettarieven, zowel voor de 

marktwerking als voor de transmissienetbeheerder. 

 

Een vertegenwoordiger van Elia wijst erop dat Elia in de eerste plaats de juridische 

zekerheid nastreeft van de herstelbeslissing. Hij heeft naar eigen zeggen de basiswensen en 

- bekommernissen goed genoteerd. Hij verklaart dat hoewel de buurlanden van België 

effectief geen of op eerste zicht zeer kleine injectietarieven hebben, andere landen in Europa 

en in de wereld er eveneens hebben gecreëerd. 

Hij wijst er ook op dat bij een benchmark ook rekening moet gehouden worden met andere 
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kosten als bvb de verplichtingen in natura. Daarbij verwijst hij naar de verplichting in 

Nederland om de primaire reserve gratis ter beschikking te stellen van de 

transmissienetbeheerder. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG vraagt om na te denken over naar de dieperliggende 

redenen van een gebrek aan investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Dat is volgens 

hem enkel een financiële reden, alles is volgens hem met elkaar verbonden. Hij vraagt aan 

de CREG om de situatie in vergelijking met de buurlanden te bestuderen en ermee rekening 

te houden. 

 

De directeur van de CREG verklaart dat er in de buurlanden vooral steenkoolcentrales zijn 

gebouwd en momenteel wel produceren. De G-tarieven op zich zijn volgens hem dus niet de 

oorzaak van de aangekondigde sluiting van een aantal gascentrales in België. Anderzijds 

herinnert hij eraan dat er onlangs twee gascentrales zijn gebouwd in België, dit is niet te 

verwaarlozen. 

 

25. Wat het tweede element, namelijk de eigenlijke injectietarieven en de volume-fee 

betreft, is de directeur van de CREG van oordeel dat het richtsnoer nr. 17 uit artikel 12, § 5 

van de elektriciteitswet onvoldoende aan bod is gekomen in het arrest van 6 februari 2013. 

Hij hecht terzake ook, veel belang aan wat het Hof van beroep in randnummer 104 van het 

arrest vooropstelde, namelijk de nood aan een billijk evenwicht tussen degenen die van een 

dienst genieten en deze die de kosten ervan veroorzaken. 

Hij deelt mee dat hij desgevallend eventueel voorgestelde injectietarieven zal aanvaarden 

voor zover die in de lijn liggen van het arrest terzake. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG merkt op dat enkel de volume fee geweerd werd.  

 

Een vertegenwoordiger van Elia stelt dat deze fee op de korte termijn volgens hem 

inderdaad een te groot juridisch risico inhield. In dit verband wacht Elia op de conclusie van 

de besprekingen in Europa. Afhankelijk van die conclusie is het niet uitgesloten, en ELIA 

verzoekt de CREG hiervoor te zorgen, dat de volume fee opnieuw wordt opgenomen in de 

definitieve tariefmethoden. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG herhaalt dat hij tegen een G-tarief voor de 

ondersteunende diensten is. 

 

De directeur van de CREG vraagt om toch voldoende rekening te houden met de 
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voorwaarden van de primaire reserve in Nederland. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG merkt op dat Nederland nog niet gelijk is aan Europa. 

 

Een vertegenwoordiger van de CREG wijst op de inhoud van het hoger vermelde richtsnoer 

nr. 17 : dat verwijst naar het gebruik van een benchmark als criterium voor de 

concurrentiekracht, doch dat geldt enkel voor de tarieven voor het gebruik van het net, en 

dus niet voor alle tarieven zoals deze van ondersteunende diensten of deze voor 

aansluitingen. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dan de vraag naar een billijke kostenallocatie voor 

ondersteunende diensten en verdedigt het standpunt dat dit zou betekenen dat vooral de 

verbruikers en de hernieuwbare productiemiddelen deze kosten ten laste nemen. 

 

Een vertegenwoordiger van Elia antwoordt hierop dat voor de allocatie van de kosten het 

gezond verstand moet primeren en dat een billijke toewijzing moet aanvaard worden. Hij 

wijst in dat verband naar de analyses over het fenomeen van het zogenaamd ‘trippen’ van 

de productiecentrales.  Dit fenomeen is een belangrijke driver van de kosten voor de 

reservatie van reserves.   

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dat de primaire reserve dat moet opvangen. 

 

Een vertegenwoordiger van Elia stelt dat dit laatste enkel geldt voor de  onmiddellijke reactie 

gedurende de eerste seconden na een trip, maar dat binnen het kwartier ook de secundaire 

en tertiaire reserves ingezet worden en soms de afschakelbare klanten om het evenwicht te 

herstellen.  

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG vraagt of de kosten daarmee in verband kunnen 

gebracht worden 

 

Een vertegenwoordiger van Elia antwoordt bevestigend: alles is natuurlijk functie van het 

referentie-incident dat opgelost moet worden. Volgens hem is dat duidelijk een nucleaire 

‘trip’, en dan is er volgens hem een directe link met de kostenallocatie. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG vraagt dat dit zou opgenomen worden in een 

benchmark. 

Hij stelt ook dat best rekening gehouden zou worden met de inkomsten van producenten uit 
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de levering van ondersteunende diensten. 

 

Een vertegenwoordiger van de CREG antwoordt dat dit als dusdanig geen onderdeel 

uitmaakt van het tariefvoorstel. 

 

26. Over het vierde punt, namelijk het eventuele retroactieve gebruik van nieuwe 

nettarieven, heeft FEBEG in haar brief van 5 maart 2013 aangedrongen om voor het herstel 

van de nettarieven ten aanzien van de afnemers geen retroactief herstel toe te passen. 

 

Een vertegenwoordiger van de CREG antwoordt dat de CREG terzake de piste wil volgen 

die de kleinst mogelijke kans op latere betwistingen inhoudt. De CREG bestudeert de opties 

nog steeds, maar is wel van oordeel dat een eventuele vorm van retroactiviteit minder aan 

de orde zou zijn voor de afname dan voor de injectie. 

De CREG zal haar standpunt zo snel mogelijk bekend maken. 

 

27. Wat de verdere stappen betreft en de voorziene kalender daarvoor deelt de CREG 

mee dat zij de bedoeling heeft om op 16 mei 2013 een herstelbeslissing te nemen zodat de 

nieuwe tarieven van kracht worden op 1 juni 2013. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt voor om FEBEG nog te consulteren over het 

ontwerp van beslissing. 

 

Een vertegenwoordiger van de CREG antwoordt dat dit noch voorzien is in het huishoudelijk 

reglement van de CREG, waarvoor een uitzondering werd opgenomen, noch in de 

elektriciteitswet zelf, waar uit de bepalingen van de artikelen 12 en 12bis duidelijk de wil van 

de wetgever blijkt om een specifieke handelswijze in te voeren voor de tarifaire beslissingen, 

anders dan de algemene regel bepaald in artikel 23, §2bis. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG vraagt om meer tijd om de nodige 

systeemaanpassingen te kunnen doorvoeren.  

 

Een vertegenwoordiger van Elia stelt dat de definitieve facturatie voor mei pas in juni 

plaatsvindt. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt dat de aanpassingen sneller moeten beschikbaar 

zijn voor de overige commerciële transacties. 
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Een vertegenwoordiger van FEBEG dringt daarom aan om inzage te kunnen hebben in het 

tariefvoorstel van Elia zelf. 

 

Een vertegenwoordiger van de CREG antwoordt dat dit thans niet voorzien is. De 

elektriciteitswet voorziet het als een mogelijkheid bij de procedurebepalingen over de 

nettarieven doch dan wel in het kader van de procedure die moet leiden tot een meer 

definitieve tarifaire methodologie en dan nog enkel indien over de procedure geen akkoord 

tussen CREG en netbeheerder zou kunnen worden afgesloten 

Omdat dergelijke meer definitieve aanpak minstens 12 maanden vergt, vindt de huidige 

procedure plaats op basis van een overgangsmethodologie gebaseerd op artikel 12quater, § 

2 en heeft zij dus nog steeds een voorlopig karakter. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG dringt toch aan op een tweetal weken extra. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG stelt de vraag naar de verwachte impact op de 

distributienettarieven en de timing daarvoor want ook dergelijke aanpassing vergt tijd voor 

zowel de tariefprocedure als voor systeemaanpassingen. Er wordt aangedrongen op geen 

retroactieve aanpassingen. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG herhaalt de vraag naar inzage in het tariefvoorstel. 

Is het denkbaar dat de gevraagde transparantie geboden wordt in de zogenaamde 

‘Usersgroup’ van Elia? 

 

Een vertegenwoordiger van Elia antwoordt dat die groep de reglementaire aspecten 

behandelt. Hij vreest voor een tweestrijd tussen afnemers en producenten indien op dat 

niveau op het tariefvoorstel zou worden ingegaan. Hij bevestigt wel dat Elia echt wil luisteren 

naar al zijn netgebruikers, naar al zijn klanten. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG vraagt daarom als klant overleg met Elia terzake. 

 

De directeur van de CREG deelt mee dat hij ondertussen al vastgesteld heeft dat discussies 

vooral opduiken over financiële kwesties: niemand betaalt graag. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG deelt mee dat zij einde 2011 totaal verrast werden door 

de injectietarieven voor ondersteunende diensten. De herhaling daarvan willen zij vermijden. 

 

Een vertegenwoordiger van FEBEG herhaalt zijn bezorgdheid over de eventuele informatica-
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aanpassingen die nodig zouden blijken. 

 

De directeur van de CREG sluit de vergadering af. 

 

De Directeur van de CREG meldt dat aangekondigde schriftelijke vaststellingen van FEBEG  

aan het verslag zullen worden gehecht . [ NVDR: alle individuele reacties, dus ook de brief van 

FEBEG, worden als bijlage toegevoegd aan het Consultatieverslag van de CREG, evenals 

onderstaand verslag]. Tot slot bedankt hij FEBEG en Elia voor de vergadering die wordt 

afgesloten om 12 u 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps 

Directeur van de Directie Controle prijzen en rekeningen van de CREG 
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