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CONTEXT 

 

1. 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 régulatoire 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 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 

tegelegenertijd zijn tariefvoorstel opstelt.  

                                                

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

directiecomité van de CREG van 22 december 2011 goedgekeurd.  

 

2. 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); 

 

- 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.). 

                                                

2
 Brussel, 6 februari 2013, o.a. 2012/AR/205 (E.ON/CREG) 
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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 

evenwel geenszins een stilzwijgende instemming in door de CREG. 

 

3. 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 art. 12, § 5 van de 

elektriciteitswet. 

 

4. 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-

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 

                                                

3
 [Gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 25 augustus 2012 (Belgisch Staatsblad, 3 september 2012)] 

4
 Doc. Parl., Kamer, zitting 2010-2011, n° 1725/1, blz. 48. 
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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 reeds eerder bestraft werden.  

 

Dergelijke wijziging vormt dus een “dienstige maatregel ” in de zin van art. 12quater, § 2, van 

de elektriciteitswet.  

 

5. 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 de transmissie netbeheerder die 

geconfronteerd kan worden met betwistingen van zijn uitgaande facturen en met 

thesaurieproblemen.  

 

Het herstel van de transmissietarieven is derhalve dringend. 

 

Dergelijke 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.   

 

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.  
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6. 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 evenwel 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 evenwel gepaster om dat in de plaats stellen, 

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

 

7. Uit het nieuwe artikel 12 van de Elektriciteitswet, zoals gewijzigd door de wet van 

8 januari 2012, blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om de procedure voor 

de indiening en goedkeuring van een tariefvoorstel te onttrekken aan de tarifaire 

methodologie. Zo voorziet artikel 12, § 8, van de Elektriciteitswet op het gebied van de 

goedkeuring van de tarieven, rechtstreeks de procedure die gevolgd moet worden bij gebrek 

aan een akkoord daarover tussen de CREG en de beheerder van het transmissienet. 

 

Omwille van die reden gaat de CREG ervan uit dat minstens het hoofdstuk IV van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden voortaan niet meer zal mogen toegepast worden: met het oog 

op het herstel van de transmissienettarieven als gevolg van de vernietiging ervan door het 

Hof van beroep te Brussel, hebben de CREG en Elia, in overeenstemming met artikel 12, § 

8, van de Elektriciteitswet, een akkoord gesloten over de te volgen procedure. 

 

Dat akkoord zal op hetzelfde ogenblik als onderhavig besluit bekendgemaakt worden op de 

internet website van de CREG. 

 

8. 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 

                                                

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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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 voormeel in 

overeenstemming zijn met de geldende wettelijke bepalingen. 
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TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

 

Artikel 1. 

 

Artikel 1 van het besluit 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. 

 

Artikel 2. 

 

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”. 

 

Artikel 3. 

 

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”. 
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Artikel 4. 

 

Deze bepaling beoogt de aanpassing van artikel 6 van de Voorlopige Tarifaire Methoden, 

dat de tarieven voor het gebruik van het net behandeld. 

 

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 besluit het derde lid van het artikel van § 2 en het laatste lid 

van § 3 in, die dergelijke vrijstelling inhielden. 

 

Tenslotte voegt het besluiteen 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.  

 

Artikel 5. 

 

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”. 

 

Artikel 6. 

 

Dit artikel uit het besluit 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. 
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Artikel 7. 

 

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.  

 

Artikel 8. 

 

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

uitzondering, constant moesten zijn gedurende de régulatoire 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 régulatoire periode. In die 

omstandigheden moeten de tarieven hersteld worden en in dat kader kan het, om zich 

volledig te conformeren aan de motieven van het vernietigingsarrest, nodig blijken om de 

voorheen vastgelegde tarieven aan te passen. De herstelling van de tarieven moet wel 

gebeuren met de nodige eerbied voor de terzake geldende regels en beginselen, en met 

name het artikel 12, § 13, in fine van de Elektriciteitswet, die bepaalt dat “de toegepaste 

tarieven geen terugwerkende kracht mogen hebben”. 

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. 

 

Artikel 9. 

 

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”. 

 

Artikel 10. 

 

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 
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kostenverminderingen of –vermeerderingen” 

 

Artikel 11. 

 

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

richtsnoer nr. 19. 

 

Artikel 12. 

 

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. 

 

Artikel 13. 

 

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. 

 

Artikel 14. 

 

Deze bepaling strekt ertoe een nieuwe bijlage aan de Voorlopige Tarifaire Methoden toe te 
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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. 

 

Artikel 15. 

 

Dit artikel behoeft geen toelichting 
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BESCHIKKING 

 

Artikel 1 

 

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.” 

 

Artikel 2 

 

In het artikel 2 van hetzelfde besluit , wordt 3° als volgt aangevuld:  

 

“, zoals door de Commissie omschreven in haar beslissing van 26 november 2009 

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

 

Artikel 3 

 

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; 
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5° de tarieven voor openbare dienstverplichtingen, bedoeld in artikel 9; 

 

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.” 

 

Artikel 4 

 

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 

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 beschikkingstaat . 
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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. 

 

§ 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 de betrokken 

productie-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” 
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Artikel 5 

 

In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 7 opgeheven. 

 

Artikel 6 

 

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 het net geëigende 

stimuli opdat zij hun injectie en hun afname in evenwicht brengen.” 

 

Artikel 7 

 

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.” 

 

Artikel 8 

 

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

 

“Dit doet geen afbreuk aan het herstel van de tarieven in de loop van de regulatoire periode 
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als gevolg van hun vernietiging door het Hof van beroep te Brussel of als gevolg van een 

wijziging van de tarieven met toepassing van artikel 33.” 

 

Artikel 9 

 

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.” 

 

Artikel 10 

 

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” 

 

Artikel 11 

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

 

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

toegelaten” 

 

Artikel 12 

 

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.” 
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Artikel 13 

 

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.” 

 

Artikel 14 

 

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

 

Artikel 15 

 

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. 

 

 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 

http://www.creg.be/
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Bijlage aan het besluit (Z)130328-CDC-1109/3 

van 28 maart 2013 

 
 

Bijlage 2 aan 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 de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie 

 

Principes van de bevorderende regulering en overzicht van 

de elementen van het totaal inkomen met aanduiding 

waarop in de regulatoire periode 2012-2015  

de bevorderende regelgeving van toepassing is en met de 

bestemming van de uiteenlopende saldi 

 

1. Principes van de bevorderende regulering  

 

1.1 De basis voor de bevorderende tarifaire regulering bestaat uit drie toegepaste 

elementen, nl.: 

 

(i) de opgelegde factor voor de verbetering van de productiviteit en de efficiëntie; 

(ii) de stimulans tot verdere verbetering van de efficiëntie, zoals bedoeld in artikel 37 

(8) van de Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 en in artikel 24, § 2, 

van de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG ; 

(iii) de stimulans tot realisatie van de overige doelstellingen bedoeld in artikel 37 (8) 

van de Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 en in artikel 24, § 2, van 

de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG. 

 

1.2 DE OPGELEGDE FACTOR VOOR DE VERBETERING VAN DE PRODUCTIVITEIT EN DE 

EFFICIËNTIE 
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Deze factor (“factor X”) is een klassiek instrument met het oog op de beheersing door de 

netbeheerder van zijn kosten. 

 

De commissie houdt daarbij rekening enerzijds met de haalbare productiviteitsverbetering 

voor de globale sector van het netbeheer (“frontier shift”) en anderzijds met de objectieve  

efficiëntieachterstand (“incumbent inefficiency”) van de individuele netbeheerder. 

 

De netbeheerder is verplicht om zijn kosten te verminderen met een percentage of met een 

bedrag. 

 

1.3 DE STIMULANS TOT VERDERE VERBETERING VAN DE EFFICIËNTIE, ZOALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 37 (8) VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/72/EG VAN 13 JULI 2009 EN IN ARTIKEL 24, § 

2, VAN DE VOORLOPIGE TARIFAIRE METHODEN VAN DE CREG  
 

Zoals ook tijdens de vroegere regulatoire periode het geval was, zal voor een aantal 

elementen van het totaal inkomen, het verschil (positief of negatief) tussen de goedgekeurde 

gebudgetteerde waarde (na toepassing van de X-factor) en de goedgekeurde werkelijke 

waarde bestemd worden voor de netbeheerder.  
 

Dit verschil wordt de “factor Y1” genoemd. 

 

Zoals het geval is voor alle elementen van het totaal inkomen, de billijke marge 

uitgezonderd, valt de vennootschapsbelasting op Y1 ten laste van de netbeheerder.  

 

1.4 DE STIMULANS TOT REALISATIE VAN DE OVERIGE DOELSTELLINGEN BEDOELD IN 

ARTIKEL 37 (8) VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/72/EG VAN 13 JULI 2009 EN IN ARTIKEL 24, § 

2, VAN DE VOORLOPIGE TARIFAIRE METHODEN VAN DE CREG 

 

De stimulans wordt ex post aan de netbeheerder toegekend tot realisatie van de overige 

doelstellingen bedoeld in artikel 37 (8) van de Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 

2009 en in artikel 24, § 2, van de Voorlopige Tarifaire Methoden. Het betreft een bedrag (de 

zgn. Y2-factor) dat toegevoegd wordt aan de bruto winstmarge dat gelijk is aan het positieve 

verschil tussen het werkelijke bedrag aan vervangingsinvesteringen en investeringen die de 

betrouwbaarheid van het net moeten waarborgen enerzijds en een referentiebedrag dat 

gelijk is aan 90% van het overeenstemmende investeringsbudget anderzijds.  
 

Opdat het om een effectieve stimulans zou gaan waar een werkelijke uitdaging tegenover 

staat, geldt terzake het volgende: 
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(a) de opvolging gebeurt  per individueel project; 

 

(b) ingeval van een budgetoverschrijding worden, de bedragen die in 

aanmerking genomen worden om de stimulans te berekenen beperkt 

tot 110% van het individuele projectbudget; 

 

(c) het bedrag van de stimulans wordt beperkt tot 10% van het voorziene  

investeringsbudget 

 

(d) ingeval van een gedeeltelijke realisatie zal toch het volledig 

overeenstemmend verlies aan meerwaarde iRAB in vermindering 

gebracht worden van de waarde van het gereguleerd actief, zonder dat 

deel van het verlies in rekening te brengen als element van het totaal 

inkomen; 

 

(e) er wordt rekening gehouden met de werkelijke gemiddelde 

aanslagvoet voor de vennootschapsbelasting op geconsolideerde 

basis, geldig voor de inkomsten van het betreffend boekjaar; 

 

1.5  Afhankelijk van het al dan niet onderworpen zijn aan de factor voor de 

verbetering van de productiviteit en de efficiëntie (de zogenaamde X-factor) worden er twee 

groepen van elementen voorzien: 

 

(i)      Groep 1: niet onderhevig aan de X-factor zodanig dat het verschil tussen de 

(na toepassing van de ex ante toegepaste redelijkheidstoets) goedgekeurde 

gebudgetteerde waarde en de (na toepassing van de ex post toegepaste 

redelijkheidstoets) goedgekeurde werkelijke waarde als een regulatoire 

vordering of regulatoire schuld, niet bestemd wordt voor de netbeheerder, 

maar overgedragen of overgeheveld wordt naar het totaal inkomen van de 

volgende regulatoire periode, zodat  het deel uitmaakt van de tariefberekening 

van die periode; 

 Van Groep 1 maakt eveneens deel uit de factor Y2. 

 

(ii)     Groep 2: wel onderhevig aan de X-factor zodanig dat het verschil tussen de 

(na toepassing van de ex ante toegepaste redelijkheidstoets en van de X-

factor) goedgekeurde gebudgetteerde waarde en de (na toepassing van de ex 
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post toegepaste redelijkheidstoets) goedgekeurde werkelijke waarde bestemd 

wordt voor de netbeheerder (deel uitmaakt van het zogenaamde saldo Y1) 

 

De bedoelde elementen kunnen concrete onderdelen van het totaal inkomen zijn, maar 

kunnen ook bepalende factoren zijn voor de tariefvorming (bvb. Volumeverschillen). 

 

2. Toepassing en bestemming van de saldi 

 

2.1  Onder Groep 1 vallen (cfr artikelen 11 en  21 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden): 

 

Betreffend element  

 

Onderhevig 

aan X-factor 

 

Bestemming 

van aanvaard 

saldo 

ELEMENTEN UIT ARTIKEL 11   

1°    de billijke marge  

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode 

2°   de afschrijvingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

3°    het verlies aan meerwaarde iRAB bij 

buitendienststelling van materiële vaste activa 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

ELEMENTEN UIT ARTIKEL 21   

Betreffend element  

 

Onderhevig 

aan X-factor 

 

Bestemming 

van aanvaard 

saldo 

1° de kosten voor de aankoop van de ondersteunende 

diensten, in voorkomend geval verminderd met de 

aan leveranciers opgelegde boetes voor het niet 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire  
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nakomen van hun verplichtingen ter zake 

2°  de kosten voor het gebruik van de infrastructuur 

van derden 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire  

5° de kosten (met inbegrip van de bewegingen op 

overeenstemmende provisierekeningen) van de 

rechtstreeks aan niet-actieve medewerkers of hun 

rechthebbenden uitbetaalde pensioenen en 

gelijksoortige vergoedingen 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

6° de verschuldigde onroerende voorheffing en de 

lokale belastingen, heffingen en retributies, met 

uitsluiting van de aan de netbeheerder opgelegde 

boetes en van de ten laste van de netbeheerder 

opgelegde schadevergoedingen in geval van 

netincidenten 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

7° de geboekte minderwaarden 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

8° de geboekte waardeverminderingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

9° de netto financiële lasten (op basis van principe 

van ‘embedded debt’) 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

10° de effectief verschuldigde vennootschapsbelasting 

op de billijke marge bedoeld in artikel 13 en op de 

andere kostenverminderingen die voortvloeien uit 

de toepassing van de transfer pricing policy na 

maximale verrekening van de 

belastingverminderingen uit aftrekken voor 

risicokapitaal (notionele intresten) die 

samenhangen met kapitaalselementen voor de 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  
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financiering van gereguleerde activiteiten 

   

11° zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 

onder 6°, de kostenverminderingen die het gevolg 

zijn van de verrichtingen uit internationale 

verbindingen, in het bijzonder: 

 het saldo uit de opbrengsten en de te betalen 

kosten die voortvloeien uit de toepassing van 

een compensatiemechanisme voor de 

transmissie van grensoverschrijdende fluxen; 

voor zover zij het gevolg zijn van Europese 

reglementering, van beslissingen van de 

commissie of van overeenstemming tussen de 

betrokken netbeheerders; 

 het netto-saldo tussen de kosten en 

opbrengsten die het gevolg zijn van de 

toewijzing van internationale 

transmissiecapaciteit 

 de netto-opbrengsten uit de veiling van 

capaciteit en uit congestie op de Noordgrens; 

 de netto-opbrengsten uit de veiling van 

capaciteit en uit congestie op de Zuidgrens; 

 het saldo uit de opbrengsten en de te betalen 

kosten uit verrichtingen met buitenlandse 

netbeheerders voor zover deze gebeuren in het 

kader van de wettelijke activiteiten van de 

netbeheerder. 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

13° de kostenverminderingen of -vermeerderingen die 

het gevolg zijn van overdrachten tussen de 

resultatenrekening en de balans; met inbegrip van 

de aan het inkomen toegewezen verschillen uit 

vorige regulatoire periodes (de regulatoire 

vorderingen of regulatoire schulden), doch met 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode h 
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uitsluiting van de overdrachten die verbonden zijn 

aan de “werken voor derden   (ontvangen 

voorschotten op bestellingen en bestellingen in 

uitvoering); 

14° de kostenverminderingen die het gevolg zijn van 

de toepassing van de transfer pricing policy  

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

 

ANDERE DETERMINANTEN VAN HET GLOBALE SALDO 

 

  

a) de verschillen verbonden aan kosten en 

opbrengsten voor openbare dienstverplichtingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

b) de verschillen verbonden aan kosten en 

opbrengsten op gebied van heffingen en toeslagen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

c) verschillen die resulteren uit verschillen in volumes 

en in volumemix 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

d) verschillen, die resulteren uit 

indexeringsverschillen op de ontwikkeling van het 

totaal inkomen in de jaren 2013, 2014 en 2015 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

e) de verschillen verbonden aan kosten en 

opbrengsten uit wettelijke en reglementaire 

verplichtingen 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode h 

f) het toegekende bedrag aan Y2-factor   Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode 
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2.2     Onder Groep 2 vallen (cfr artikelen 11 en  21 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden): 

 

Betreffend element  

 

Onderhevig 

aan X-factor 

 

Bestemming 

van aanvaard 

saldo 

 

ELEMENTEN UIT ARTIKEL 21   

3° de kosten (met inbegrip van de bewegingen op 

overeenstemmende provisierekeningen) van de 

aankoop van andere goederen en diensten, voor 

zover dit gebeurt binnen het kader van de 

uitoefening van de wettelijke activiteiten van de 

netbeheerder, in het bijzonder deze gericht op: 

 het beheer van de elektrische infrastructuur; 

 het beheer van het elektrisch systeem; 

 het beheer van de telecom-infrastructuur; 

 de informatica-activiteiten; 

 het gemeenschappelijk beheer; 

 de naar balansrekeningen over te dragen 

lasten. 

X-factor Y1- factor 

4° de kosten (met inbegrip van de bewegingen op 

overeenstemmende provisierekeningen) van 

bezoldigingen, sociale lasten en alle in het kader 

van groepsverzekeringen betaalde lasten 

X-factor Y1 - factor 

12° de kostenverminderingen die het gevolg zijn van 

diverse verrichtingen, voor zover deze gebeuren in 

het kader van de wettelijke activiteiten van de 

netbeheerder, in het bijzonder: 

 de opbrengsten uit de verhuur van de masten, 

voor zover deze deel uitmaken van het 

gereguleerd actief; 

 de opbrengsten uit de verhuur van het 

glasvezelnet, voor het gedeelte dat deel 

X-factor  Y1 - factor 
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uitmaakt van het gereguleerd actief; 

 de opbrengsten uit andere gereguleerde 

activiteiten; 

 de meerwaarden op de realisatie van activa; 

 de opbrengsten uit de ondersteuningsprestatie 

van dochterondernemingen; 

 de diverse ontvangsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 


