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INLEIDING 

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

stelt hierna haar bijlage 4 vast van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet 

en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, bedoeld in artikel 12 van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de 

elektriciteitswet). 

Van 24 augustus 2015 tot en met 14 september 2015 werd er een openbare raadpleging 

georganiseerd over een ontwerp van bijlage 4. De CREG heeft dit op haar website vermeld. 

De respondenten konden hun opmerkingen aan de CREG overmaken per e-mail of brief. In 

een raadplegingsverslag, dat bij deze beslissing wordt gevoegd, wordt beschreven welk 

gevolg werd gegeven aan de geformuleerde opmerkingen. 

Onderhavig besluit bestaat uit vier delen. Het wettelijke kader wordt uiteengezet in het eerste 

deel. Het tweede deel bevat de antecedenten. Het derde deel bevat commentaar met uitleg 

over de bijlage. Bijlage 4 van de tariefmethodologie wordt weergegeven in het vierde deel. 

Het Directiecomité van de CREG heeft dit besluit op 26 november 2015 goedgekeurd. 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 12, § 2, 1e lid van de Elektriciteitswet bepaalt: "Na gestructureerd, 

gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, werkt de commissie de 

tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van diens 

tariefvoorstel". 

2. De Elektriciteitswet bepaalt dat de methodologie moet worden goedgekeurd na 

overleg met de netbeheerder. De procedure met betrekking tot dit overleg wordt in principe 

nader omschreven in een "expliciete, transparante en niet-discriminerende" overeenkomst,  

die de CREG en de netbeheerder hebben gesloten. Deze procedure werd vastgelegd in een 

overeenkomst die op 12 februari 2014 werd gesloten en op 12 juni 2014 werd gewijzigd. 

3. Artikel 12ter van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

"De commissie motiveert en rechtvaardigt volledig en op omstandige wijze haar 

tariefbeslissingen, zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de 

tariefvoorstellen, teneinde de jurisdictionele controle ervan mogelijk te maken. Indien 

een beslissing op economische of technische overwegingen steunt, maakt de motivering 

melding van alle elementen die de beslissing rechtvaardigen. 

Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle 

gegevens die in aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken. 

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 artikel en 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 commerciële 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. 

De commissie hecht aan haar definitieve handeling een commentaar dat de beslissing 

om de commentaren van de geconsulteerde partijen al dan niet in aanmerking te nemen 

rechtvaardigt. " 

De richtsnoeren van de CREG betreffende de informatie die als vertrouwelijk moet  

worden beschouwd omwille van het commercieel gevoelig of persoonlijk karakter ervan, 
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bedoeld in artikel 12ter, 3e lid, werden door de CREG vastgelegd bij beslissing (R)140828-

CDC-1336 van 28 augustus 20141. 

4. Artikel 23, § 2, tweede lid, 14° van de Elektriciteitswet bepaalt dat de CREG 

"de tariefbevoegdheden bedoeld in de artikelen 12 tot 12quinquies uitoefent". 

5. Artikel 25, §3 van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG tot vaststelling 

van “de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten 

met een transmissiefunctie” van 18 december 2014 (hierna: de tariefmethodologie) bepaalt 

dat de CREG, door een bijlage bij de tariefmethodologie, bepaalde stimulansen kan 

vastleggen voor belangrijke en specifieke investeringen in het netwerk en dat voor een ad 

hoc vastgestelde termijn. 

6. De bedoeling van deze bijlage 4 is eveneens om nuttig gevolg te geven aan artikel 

12, §5, 22° van de elektriciteitswet dat het volgende bepaalt:  

"wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 

elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 

tariefmethodologie (...) specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding van de 

kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de 

normale vergoeding van de kapitalen (...), alsook specifieke bepalingen inzake de 

dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun 

ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. 

Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd 

door de netbeheerder die bijdragen tot s lands bevoorradingszekerheid en/of de 

optimalisatie van de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in 

voorkomend geval faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling 

vergemakkelijken van de nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de 

nationale opvang van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen die 

ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet ofwel onrechtstreeks via 

de distributienetten. De investeringen van nationaal of Europees belang betreffen de 

installaties die : 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net 

beheerd door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom 

(DC); 

                                                
1 http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1336NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1336NL.pdf
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- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door 

de netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar 

rechtsmacht uitoefent; 

- bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 

grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding 

van de capaciteit van deze interconnectoren; [...]" 

II. ANTECEDENTEN 

7. Op 12 februari 2014 heeft de CREG met de betrokken netbeheerder, Elia System 

Operator NV, een overeenkomst gesloten betreffende de procedure voor de goedkeuring 

van de tariefmethodologie voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet. Deze 

overeenkomst werd op 4 april 2014 gepubliceerd op de website van de CREG. Op 12 juni 

2014 werd een aanhangsel bij deze overeenkomst gesloten en op 26 juni 2014 werd dit 

aanhangsel gepubliceerd. 

8. In overeenstemming met deze overeenkomst werd over het ontwerp van 

onderhavige bijlage 4 van de tariefmethodologie op 30 juli 2015 overlegd met de betrokken 

netbeheerder.  

9. Vervolgens werd er van 24 augustus 2015 tot en met 14 september 2015 een 

openbare raadpleging over het ontwerp georganiseerd. De CREG heeft een 

raadplegingsverslag opgesteld dat op 26 november 2015 door het Directiecomité van de 

CREG werd goedgekeurd. Dit verslag wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
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III. COMMENTAAR  

Overeenkomstig artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de 

tariefmethodologie, kan de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere 

stimulans toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net.  

Overwegende dat vertragingen onder andere de terbeschikkingstelling van bruikbare 

middelen aan marktspelers zouden kunnen beperken om bij te dragen aan de 

bevoorradingszekerheid van het land en de waargenomen prijsverschillen met de beurzen 

van de buurlanden te versterken, wat in fine aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen 

voor de Belgische netgebruikers en nadelig zou zijn voor hun concurrentievermogen, is de 

CREG van mening dat het van groot belang is om de netbeheerder aan te sporen tot het 

respecteren van de vooraf aangekondigde looptijden met betrekking tot de onderstaande 

belangrijke en specifieke investeringen die bedoeld zijn om de marktintegratie op Europees 

niveau te bevorderen:  

i. STEVIN, een versterking met als doel het mogelijk maken van de aansluiting van 

nieuwe offshore windparken in de Noordzee en de aansluiting van de NEMO 

interconnectie met het Verenigd Koninkrijk; 

ii. BRABO, een versterking met als doel het verhogen van de 

interconnectiecapaciteit met Nederland, het veilig stellen van het stijgende 

verbruik in het havengebied van Antwerpen en het ontwikkelen van de mogelijke 

aansluiting van productie-eenheden in de zone; 

iii. ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland;  

iv. Avelin/Mastaing(FR)-Avelgem/Horta, een versterking van de capaciteit van de lijn 

door het gebruik van hoogwaardige geleiders; 

v. Mercator-Horta, een versterking van de capaciteit van de lijn door het gebruik van 

hoogwaardige geleiders; 

vi. Lixhe-Herderen, het trekken van een tweede circuit op bestaande masten; 

vii. Van Eyck-Zutendaal-Gramme, de bouw van een tweede 380 kV-circuit en de 

installatie van een 380/150 kV-transformator te Zutendael; 

viii. Het leggen van onshore kabels voor de aansluiting van offshore windparken. 
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In wiskundige termen wordt de stimulans verkregen in vier fases: 

i. FASE 1: vermenigvuldiging van de in aanmerking komende jaarlijkse 

investeringsuitgaven met een percentage dat afneemt in de loop van de jaren na 

het eerste jaar waarin deze uitgaven worden geregistreerd; 

ii. FASE 2: plafonnering van het resultaat van FASE 1 op een bedrag dat als 

redelijk wordt beschouwd gelet op de eerder aangekondigde 

investeringsbegrotingen door de netbeheerder. Deze plafonnering is bedoeld om 

de netbeheerder te stimuleren zijn investeringsuitgaven beter te beheersen; 

iii. FASE 3: vermindering van het resultaat van FASE 2 afhankelijk van de risicovrije 

rentevoet bedoeld in artikel 17 van de tariefmethodologie die tijdens de periode 

2016-2019 jaarlijks zal worden geobserveerd. Dus hoe hoger deze risicovrije 

rentevoet, hoe lager het bedrag van de stimulans. Aangezien de netbeheerder 

zijn kapitaal zeer waarschijnlijk zal moeten verhogen om de uitvoering van de 

voornoemde projecten te financieren, heeft dit kenmerk van de stimulans tot doel 

de netbeheerder in staat te stellen om aan zijn aandeelhouders voldoende 

vergoeding aan te bieden van zijn eigen vermogen, zelfs ingeval de risicovrije 

rentevoet voor de periode 2016-2019 op een historisch laag niveau zou blijven; 

iv. FASE 4: vermindering van het resultaat van FASE 3 ingeval de datum van de 

aangekondigde indienststelling van een project niet wordt gerespecteerd of een 

beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur niet redelijkerwijs gemotiveerd 

kan worden door de netbeheerder. Zo wordt de stimulans aan de netbeheerder 

toegekend op basis van de gedane jaarlijkse investeringsuitgaven, de effectieve 

datum van indienststelling van elk project en de beschikbaarheid van elk project 

na de datum van indienststelling. 

Gelet op de nagestreefde doelstelling, onverminderd punt 7., 2e en 3e lid, is deze stimulans 

alleen van toepassing voor de tariefperiode 2016-2019 en uitsluitend op de 

investeringsuitgaven geregistreerd voor de tariefperiode 2016-2019.  
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IV. BIJLAGE 4 BIJ DE 

TARIEFMETHODOLOGIE 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in 

het bijzonder artikelen 12 en 12ter; 

Gelet op de overeenkomst die de CREG en ELIA SYSTEM OPERATOR op 12 februari 2014 

hebben gesloten over de procedure voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het 

beheer van het elektriciteitstransmissienet; 

Gelet op het aanhangsel bij de overeenkomst van 12 februari 2014 betreffende de procedure 

voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het beheer van het 

elektriciteitstransmissienet, ondertekend op 12 juni 2014; 

Gelet op het overleg tussen de CREG en Elia over het ontwerp van bijlage 4 van de 

tariefmethodologie dat op 30 juli 2015 plaatsvond; 

Gelet op de openbare raadpleging over het ontwerp van bijlage 4 bij de tariefmethodologie 

die tussen 24 augustus 2015 en 14 september 2015 werd georganiseerd; 

Gelet op het raadplegingsverslag (RA)151126-CDC-1109/8 ver het Ontwerp van bijlage 4 

van de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in verband met de stimulans 

voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde termijn; 

Overwegende dat alle wettelijke en contractuele verplichtingen bij de uitwerking van deze 

tariefmethodologie werden nageleefd; 

Beslist de CREG: 

BIJLAGE 4 in verband met een bijzondere stimulans 

voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net voor een ad hoc vastgestelde termijn 

1. Overeenkomstig artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de 

tariefmethodologie, kan de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere 

stimulans toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net. De stimulans heeft als hoofddoel de netbeheerder aan te zetten tot het respecteren van 

de vooraf aangekondigde looptijden. Onverminderd punt 7., 2e en 3e lid, is deze stimulans 
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alleen van toepassing voor de tariefperiode 2016-2019 en uitsluitend op de 

investeringsuitgaven geregistreerd voor de tariefperiode 2016-2019. 

2. De projecten die in aanmerking kunnen komen voor deze stimulans zijn: 

- STEVIN, te weten: 

o de bouw van de 380 kV-post Horta, van de 380 kV-post Van Maerlant, van de 

380 kV-post Guido Gezelle, van de 220 kV-post Stevin en van de 380 kV-post 

Stevin; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Eeklo-Van Maerlant en van de 380 kV-kabel 

Van Maerlandt-Guido Gezelle; 

o de upgrade van de 380 kV-lijn Eeklo-Horta; 

o de verbinding Guido-Gezelle-Stevin: upgrade van de 150 kV-lijn en installatie 

van een nieuwe 380 kV-lijn; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor STEVIN is 2017. 

- BRABO, te weten: 

met betrekking tot fase 1: 

o een schakelinstallatie in Zandvliet in samenwerking met TenneT; 

o een nieuwe transformator 380/150 kV in Doel en een Gas Insulated Bus 

(GIB); 

met betrekking tot fase 2: 

o de installatie van de 150 kV-kabel Lillo-Zandvliet; 

o de ontmanteling van de 150 kV-lijn Lillo-Zandvliet; 

o werken aan de 380 kV-post Zandvliet; 

o de bouw van de 380 kV-post Lillo; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Lillo-Zandvliet; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Lillo-Linkerscheldeoever en aansluiting op de 

380 kV-lijn Doel-Mercator; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling is 2016 voor fase 1  van BRABO 

en 2020 voor fase 2 van BRABO. 
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- ALEGRO, te weten: 

o de installatie van de HVDC-kabel tussen de Duitse grens en de HVDC-

omvormer in Lixhe; 

o de bouw van de HVDC-omvormer in Lixhe; 

o de aansluiting van de HVDC-omvormer op de toekomstige 380 kV-post in 

Lixhe; 

o de installatie van een transformator 380/150 kV in Lixhe; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor ALEGRO is 2020. 

- Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta:  

o vervanging van de bestaande geleiders door hoogwaardige geleiders tussen 

de Franse grens, de posten Avelgem 380 kV en Horta 380 kV; 

o versterking of vervanging van sommige masten na grondig onderzoek; 

o aanpassingen in de velden 380 kV van de post Avelgem 380 kV om het 

verhogen van de capaciteit mogelijk te maken (model 4000 A). 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Avelin/Mastaing(Fr)-

Avelgem-Horta is 2022. 

- Mercator-Horta: 

o vervanging van de bestaande geleiders door hoogwaardige geleiders tussen 

Horta 380 kV en Mercator 380 kV; 

o versterking of vervanging van sommige masten na grondig onderzoek; 

o ingang-uitgang van de lijn 380-73 Doel-Horta in de post Mercator door de 

installatie van twee 380 kV-velden in deze post en werken aan de lijnen 

rondom de post. 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Mercator-Horta is 2019. 
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- Lixhe-Herderen: 

o installatie van een tweede 380 kV-circuit op bestaande masten tussen de post 

van Lixhe 380 kV en Herderen; 

o versterking van sommige masten na grondig onderzoek.  

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Lixhe-Herderen is 2017. 

- Van Eyck-Zutendaal-Gramme: 

o op de bestaande site Van Eyck 380 kV, uitrusting van een volledige post met 

twee railstelscheidingen en railskoppeling 380 kV; 

o aanbrengen van het tweede draadstel 380 kV tussen Zutendaal en de post 

Van Eyck; 

o 380 kV-veld in de bestaande post Gramme 380 kV. 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Van Eyck-Zutendaal-

Gramme is 2015. 

- Onshore kabels voor de aansluiting van offshore windparken: 

o leggen van 7 kabels van 220 kV tussen de post Stevin 220 kV en de kust voor 

de aansluiting van windturbines in zee. 

Het vooraf aangekondigd jaar voor het leggen van deze kabels is 2017. 

3. Voor elk van deze projecten worden de investeringsuitgaven die in aanmerking 

komen voor deze stimulans geplafonneerd op het totaal van de investeringsuitgaven die voor 

de periode 2016-2019 werden gebudgetteerd op pagina 241 van het tariefvoorstel 2016-

2019 dat op 30 juni 2015 door de netbeheerder werd ingediend. Voor deze verschillende 

projecten samen worden de in aanmerking komende jaarlijkse investeringsuitgaven voor 

deze stimulans geplafonneerd op 193.000.000,00 EUR in 2016, 164.000.000,00 EUR in 

2017, 221.000.000,00 EUR in 2018 en 147.000.000,00 EUR in 2019. Uiteraard kunnen 

alleen de investeringsuitgaven die door de CREG als redelijk worden beschouwd in 

aanmerking worden genomen. 
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4. Voor elk afzonderlijk beschouwd project, en onder voorbehoud van de in punt 5. 

bedoelde plafonnering, en de in punten 6. en 7. bedoelde verminderingen, komt het bedrag 

van de stimulans overeen met: 

- 11,230 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het jaar 

waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven plaatsvonden (jaar Y); 

- 8,423 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het eerste 

jaar na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+1); 

- 5,615 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het tweede 

jaar na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+2); 

- 2,808 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het derde jaar 

na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+3).  

5. Gelet op de in aanmerking komende investeringsuitgaven, geplafonneerd in punt 3., 

voor de projecten samen, mag het totaalbedrag van de aan de netbeheerder toegekende 

stimulans derhalve in geen geval meer bedragen dan 21.615.000,00 EUR in 2016, 

34.600.000,00 EUR in 2017, 49.448.000,00 EUR in 2018 en 49.684.000,00 EUR in 2019. 

6. Het bedrag van de stimulans bedoeld in punt 4., geplafonneerd overeenkomstig 

punt 5., wordt zoals aangegeven in de volgende tabel ex post gecorrigeerd op basis van het 

niveau van de risicovrije rentevoet bedoeld in artikel 17 van de tariefmethodologie die voor 

de periode 2016-2019 jaarlijks zal worden geobserveerd indien deze hoger is dan 0,50%. 

Voor de tussenliggende waarden van de in artikel 17 van de tariefmethodologie bedoelde 

risicovrije rentevoet die jaarlijks wordt geobserveerd, wordt het bedrag van de correctie van 

de stimulans verkregen door lineaire extrapolatie. Deze vermindering wordt toegepast op het 

berekende bedrag overeenkomstig punt 4. en geplafonneerd overeenkomstig punt 5., maar 

mag in geen geval leiden tot een geheel negatieve stimulans. 
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7. Voor elk afzonderlijk beschouwd project wordt, vanaf het in punt 2. bedoelde vooraf 

aangekondigde jaar van indienststelling, de stimulans bedoeld in punt 4., geplafonneerd 

overeenkomstig punt 5. en verminderd overeenkomstig punt 6., met een bedrag dat 

overeenkomt met 10% van het totaalbedrag van de stimulans voor dit project voor de 

periode 2016-2019 (i) indien de indienststelling niet heeft plaatsgevonden op die datum of 

(ii) indien de CREG kan aantonen dat de beschikbaarheid van de betreffende infrastructuur 

ontoereikend is en dat de netbeheerder niet schriftelijk kan aantonen alles geprobeerd te 

hebben om de onbeschikbaarheidsperiode tot een minimum te beperken. 

Zowel voor fase 2 van het BRABO-project als voor het ALEGRO-project, waarvoor het vooraf 

aangekondigde jaar van indienststelling 2020 is, komt de vermindering bedoeld in de 

voornoemde alinea van een bedrag overeen met 10% van het totaalbedrag van de stimulans 

voor dit project voor de periode 2016-2019 in geval van vertraging of onbeschikbaarheid in 

2020 toegewezen aan de netbeheerder, d.w.z. in mindering van zijn billijke marge. 

Voor het project Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta waarvoor werd aangekondigd dat de 

indienststelling in 2022 zou plaatsvinden, wordt de in het 1e lid bedoelde vermindering met 

een bedrag dat overeenkomt met 10% van het totaalbedrag van de stimulans voor dit project 
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voor de periode 2016-2019 in geval van vertraging of onbeschikbaarheid in 2022 

toegewezen aan de netbeheerder, d.w.z. in mindering van zijn billijke marge. 

8. Het (positieve of negatieve) verschil tussen de begroting voorzien voor deze 

stimulans in het tariefvoorstel van de netbeheerder en de waarde van de stimulans ex post 

gecorrigeerd overeenkomstig punten 4., 5., 6. en 7. wordt volledig toegewezen aan de totale 

inkomsten van de volgende regulatoire periode. 

9. Het totaalbedrag van deze stimulans is een nettovergoeding, na toepassing van de 

vennootschapsbelasting. 

 

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