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TARIEVEN 2014 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE  

 

 

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de beslissing van de 

CREG over het aangepast tariefvoorstel van Elia van 13 december 2011 vernietigd.  Als 

gevolg daarvan bestonden er geen gereguleerde nettarieven meer voor de 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.  Met het oog op de regularisering daarvan 

voor de volledige regulatoire periode 2012-2015 heeft Elia op 2 april 2013 een correctief 

tariefvoorstel ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd.   

 

Het Directiecomité van de CREG keurde op 16 mei 2013 het correctief tariefvoorstel van Elia 

van 2 april 2013 goed voor de regulatoire periode 2012-2015. 

 

In de loop van de regulatoire periode 2012-2015 werd daarom de waarde van een aantal 

tarieven voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten gewijzigd op één 

of meerdere van de volgende data: 1 januari 2012, 1 juni 2013 en 1 januari 2014. 

 

Behoudens een eventuele vaststelling door de CREG dat de nettarieven in de loop van de 

regulatoire periode niet langer evenredig zouden zijn of niet-discriminatoir zouden toegepast 

kunnen worden, of behoudens andersluidende rechtspraak, blijven deze aangepaste 

tarieven van kracht tijdens het aangeduide jaar van de regulatoire periode 2012-2015, met 

uitzondering van deze voor openbare dienstverplichtingen (zie F), waarvoor net als voor de 

toeslagen (zie G) bijzondere aanpassingsmomenten zijn voorzien. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft op 19 december 2013 het voorstel van Elia 

goedgekeurd tot aanpassing, vanaf 1 januari 2014, van een aantal tarieven voor openbare 

dienstverplichtingen (zie F) en van een aantal toeslagen (zie G). 

 

In de loop van het jaar 2014 heeft de goedkeuring van de werkingsregels voor de 

strategische reserves tot een aanpassing genoopt van de toepassingsmodaliteiten 

van het tarief voor het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken. 
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A. AANSLUITINGSTARIEVEN 

 

A.1   DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA-NET 

BETREFFEN:  

 

- tarief voor een oriëntatiestudie; 

- tarief voor een detailstudie; 

- tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld; 

- arief voor het gebruik van andere uitrustingen van aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden 

hiervoor, de uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve 

energie of voor het filtreren van de spanningsgolf; 

- tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 

uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen; 

- bijzondere modaliteiten. 

 

 

1. Het tarief voor de oriëntatiestudie 

 

Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de 

aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag 

afhankelijk is van het aan te sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven 

in de tabel hieronder. 

 

Tabel 1: Tarief voor oriëntatiestudie 
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2. Het tarief voor de detailstudie 

 

2.1 Detailstudie met het oog op de aansluiting van nieuwe uitrustingen of de aanpassing 

van bestaande uitrustingen 

 

Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de 

aanpassing van een bestaande aansluiting is een éénmalig tarief, waarvan het bedrag 

functie is van het type et het spanningsniveau van de werken die het voorwerp uitmaken van 

de detailstudie. 

 

Voor een studie betreffende zowel aansluitingsveld als aansluiting, is het te facturen bedrag 

de som van het bedrag voor de studie voor het aansluitingsveld(en) et het bedrag voor de 

studie van de aansluiting.  

 

Dit tarief is van toepassing per gevraagde variant van de studie. De kosten voor een 

detailstudie zullen in rekening gebracht worden tijdens de realisatie van de aansluiting 

waarvoor de studie gedaan werd. 

 

De tarieven voor detailstudies zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor productie-

eenheden wordt er een vermeerderingsfactor van 33% toegepast op deze tarieven ten einde 

de kosten te kunnen dekken die voortvloeien uit het feit dat een detailstudie voor productie-

eenheden meerdere bijkomende elementen bevat. 

 

Tabel 2: Tarief voor detailstudie (in €) 
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2.2 “Power Quality” evaluatie voor aansluiting of wijziging van storende installaties of van 

compensatie-installaties (“pre-assessment”) 

 

Ten einde een spanning te leveren volgens de voorschriften beoogd door het artikel 47 van 

het Technisch Reglement, dient het toegelaten niveau van veroorzaakte storingen op het net 

beoogd door artikel 46 van het Technisch Reglement gerespecteerd te worden. 

 

In dit kader legt het artikel 54 van het Technisch Reglement de netgebruiker de verplichting 

op Elia uit eigen beweging op de hoogte te stellen van hun installaties die een impact 

hebben op de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van het net. 

 

De netgebruiker zal nagaan of de storingsniveaus die optreden door deze installaties de 

Stadium 1 emissie limieten beschreven in de Synergrid procedure C10/17 niet overschrijden, 

en dit op basis van de spanning aan het aansluitpunt en het onderschreven vermogen. Hij 

zal deze evaluaties alsook een beschrijving van deze installaties (aard en nominaal 

vermogen) aan Elia voorleggen ter goedkeuring.  

 

Indien de Stadium 1 emissie limieten overschreden zijn, zelfs na overwogen te hebben 

bijkomende maatregelen te nemen om het niveau van de storingen te beperken, moet de 

netgebruiker aan Elia vragen de aanpak voor Stadium 2 of Stadium 3 toe te passen. In dit 

geval zijn volgende tarieven van toepassing: 

 

 

 

De gefactureerde bedragen voor de studies met betrekking tot de berekening van 

emissielimieten stadium 2 of 3 zijn niet terugvorderbaar bij de bestelling van de aansluiting.  

 

Op het einde van de studie bezorgt Elia aan de netgebruiker een rapport dat de aangepaste 

emissielimieten bevat. De netgebruiker zal dan nagaan of zijn installaties deze toegelaten 

emissielimieten respecteren. Het resultaat van deze controle zal in geschreven vorm aan 

Elia worden voorgelegd ter acceptatie. 
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3. Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld 

 

Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld bestaat uit: 

 

- een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking of substantiële wijziging van 

het aansluitingsveld; 

- een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. 

 

Deze jaarlijkse vergoedingen, waarvan de bedragen zijn weergegeven in de synthese tabel 

onder sectie 5, geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het 

aansluitingsveld, dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging 

indien nodig. Het eerste aansluitingsveld omvat één tellinguitrusting voor facturatie. 

 

Wat betreft de bestaande velden wordt de vergoeding voor het ter beschikkingstellen van het 

veld proportioneel aangepast om de “tussenkomsten klanten” van het verleden in rekening te 

brengen. Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het 

betrokken veld en ten laatste 33 jaar na de datum van indienstneming. 

 

 

4. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden 

hiervoor, uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren 

van reactieve energie en uitrustingen voor het filteren van de spanningsgolf  

 

4.1 Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor 

verwezenlijking of substantiële wijziging  

 

Het bedrag, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek.  

 

 

4.2 Vergoeding voor het ter beschikkingstellen voor bestaande aansluitingen 

 

De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikkingstellen is deze zoals weergegeven in de 

synthese tabel onder sectie 5, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de 

datum van de indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële 
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tussenkomsten waren in het verleden, dienen zij proportioneel in mindering gebracht te 

worden. 

 

 

4.3 Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) 

 

De vergoeding voor het beheer van de « andere » uitrustingen is weergegeven in de 

synthese tabel onder sectie 5.  

 

Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven 

in bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de 

vergoedingenLa redevance pour gestion des « autres » équipements de raccordement est 

reprise au tableau de synthèse sous-section 5: 

 

waarbij 

- K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de 

betrokken transformator; 

- MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator 

- K0 en MVA0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter 

beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de 

referentietransformator, gekozen in de lijst van de synthese tabel zodat de 

primaire spanning dezelfde is als van de betrokken transformator en de 

transformator capaciteit het dichtst bij deze van de betrokken transformator 

aanleunt. 

 

 

4.4 Forfaitaire vergoeding toegepast in het geval de gebruiker eigenaar is van de 

aansluiting en deze beheert in naam en voor rekening van Elia 

 

Dit tarief wordt toegepast in geval de gebruiker zelf de aansluitingsuitrustingen exclusief het 

aansluitingsveld beheert.  

 

Dit tarief wordt uitgedrukt onder de vorm van een jaarlijkse vergoeding per aansluitingsveld. 

75,0
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5. Synthesetabel 

 

Synthesetabel 2012-2015 : aansluitingstarieven  

 

 

6. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 

uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen  

 

Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen 

voor alarmsignalisaties, en metingen en tellingen wordt geval per geval bepaald rekening 

houdend met de specificiteit van de betrokken uitrustingen. Een vervanging van bestaande 
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uitrustingen behorend tot het eerste aansluitingsveld, maar met een bijkomende 

functionaliteit, valt onder deze regeling. 

 

Het ter beschikkingstellen van nieuwe tellingen gebeurt volgens bestek. 

 

De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van deze tellinguitrustingen bedraagt 487,12 € per 

uitrusting. 

 

 

“Power Quality” testen voor inontvangstneming 

 

Tijdens de indienstneming van nieuwe storende installaties of na wijziging van deze, heeft 

Elia het recht testen voor inontvangstneming uit te voeren teneinde het niveau van de storing 

veroorzaakt door deze installaties te controleren. 

  

Indien de controle van deze niveaus kan gebeuren op basis van metingen van de spanning 

in het aansluitingspunt van de gebruiker is het tarief voor de testen voor inontvangstneming 

2.600 €. 

 

Na verloop van de testen levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de belangrijkste 

meetresultaten en de besluiten van de testen. 

 

Voor de netgebruikers met emissiegrenzen van het “stadium 3” alsook in de gevallen die 

complexere metingen vragen, wordt een extra kost van 4.000 € aangerekend (het totaal in 

deze gevallen is dus 6.600 €). 

 

 

7.  Bijzondere modaliteiten 

 

7.1  Reductiecoëfficiënt indien meerdere gebruikers tegelijk dezelfde 

aansluitingsuitrustingen gebruiken 

 

Alle kosten gedekt door een eenmalig te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die 

door 2 of meerdere netgebruikers gebruikt worden, met uitzondering van de kosten voor de 

uitrustingen voor metingen en tellingen, kunnen onderling tussen deze gebruikers verdeeld 

worden. De uitrustingen voor metingen en tellingen moeten voor elke gebruiker afzonderlijk 
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geïnstalleerd worden. De verdeling gebeurt pro rata hun aansluitingsvermogen vermeld in 

het Aansluitingscontract. 

 

Alle kosten gedekt door een periodiek te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die 

door 2 of meerdere netgebruikers gebruikt worden, zullen eerst met een coëfficiënt k1 

(1+0,05) vermenigvuldigd worden om vervolgens pro rata te verdelen volgens hun 

aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract. Deze coëfficiënt geeft het 

verhoogde risico weer voor Elia dat één van de gebruikers zal ophouden de aansluiting te 

gebruiken. 

 

Om de extra administratieve kosten van Elia te dekken, zal de verhoging met 5% vervangen 

worden door een bedrag van 1.000 €/jaar indien deze verhoging van 5% een bedrag is dat 

lager ligt dan 1.000€/jaar. 

 

 

7.2  Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor 

productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling  

 

Er is geen reductiecoëfficiënt van toepassing op 1 januari 20131. 

 

 

A.2  DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE AANSLUITINGEN OP HET ELIA-NET VOOR DE 

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS BETREFFEN:  

 

- de jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan 

welke Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt 

en/of beheert  

- het unieke of periodieke tarief verbonden aan het recht voor een 

Distributienetbeheerder voor het gebruik van bijkomende uitrustingen voor 

gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen  

 

  
1 

Voor de offertes die door Elia werden opgesteld vóór datum van 31 december 2007 blijven de 
reductiecoëfficiënten voor productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte 
voorspelbaarheid en voor autoproductie-eenheden van toepassing volgens de oude modaliteiten. Dit 
is tot het verstrijken van de periode van 10 jaar ingeval geopteerd werd voor de periodieke vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van de aansluitingsuitrustingen. 
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1° De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan 

welke Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt 

en/of beheert 

 

Deze tarieven zijn opgesteld volgens twee assen: 

 

1) De aard van de onderliggende prestatie, zijnde een tarief voor de 

terbeschikkingstelling van deze installaties en een tarief voor het beheer van 

deze installaties; 

2) De desbetreffende uitrusting, zijnde aansluitingtarieven in functie van de 

betrokken installaties: de accessoires van de transformatoren naar de 

Middenspanning, de non-feeder Middenspanningscellen, de algemene 

installaties en gebouwen. 

 

De referentie Middenspanningspost heeft een referentievermogen van 80 MVA 

(verondersteld geleverd te worden door 2 referentietransformatoren van 40 MVA) ; hij 

bestaat uit 2 verbindingen van deze transformatoren naar de railstelscheiding op 

Middenspanning, en 2 aankomstcellen van de transformatoren ; hij bestaat eveneens uit een 

railskoppeling en TP rails ; deze post is ondergebracht in een gebouw uitgerust met 

ondermeer zijn elektriciteitstoevoer voor verwarming en verlichting. 

 

De grootte van de Middenspanningspost wordt gedefinieerd als zijnde de ratio tussen het 

effectieve vermogen van deze post en het referentievermogen. Het effectieve vermogen van 

de post wordt bepaald door het terbeschikkinggestelde vermogen van deze 

Middenspanningspost.  

 

Bijvoorbeeld, voor een Middenspanningspost gevoed door middel van 2 transformatoren van 

25 MVA: 

 

- het effectief vermogen is gelijk aan 2 x 25 = 50 MVA;  

- se grootte van de post is 50 MVA / 80 MVA = 0,625; 

- se tarieven (indien van toepassing voor deze post) worden vermenigvuldigd met 

de factor 0,625. 

 

De vergoedingen voor de terbeschikkingstelling en het beheer van de 

aansluitingsuitrustingen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 



 

01-11-2014 11/36 

Tabel 3 :  Aansluitingstarieven voor Distributienetbeheerders voor een post in overeenstemming 

met een standaarduitrusting 

 

 

Voor Middenspanningsposten die niet overeenstemmen met het referentievermogen van een 

Middenspannigspost, wordt een verrekeningscoëfficiënt toegepast, gebaseerd op het 

terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspannigspost, gedeeld door het 

referentievermogen (80 MVA). 

 

 

2° Het unieke of periodiek tarief met betrekking tot het gebruik van een 

Distributienetbeheerder van bijkomende installaties voor gecentraliseerde tele-

acties en/of telebedieningen  

 

De kosten verbonden aan het terbeschikkingstellen van gecentraliseerde telebedieningen 

zullen apart en rechtstreeks worden toegewezen aan de Distributienetbeheerders die er 

gebruik van maken. De toewijzing van deze kosten zal gebaseerd zijn op de door Elia 

opgelopen kosten voor het terbeschikkingstellen en het beheer van de gecentraliseerde 

telebedieningen. 

 

In geval een Distributienetbeheerder aansluitingsvelden voor het aansluiten van zijn injectie-

installaties behorend aan Elia gebruikt voor de gecentraliseerde telebedieningen et de 

Distributienetbeheerder de kosten verbonden aan het bewerken en het injecteren van de 

telebedieningssignalen ter zijner laste neemt, zullen volgende tarieven van toepassing zijn: 

 

- in geval een Distributienetbeheerder een toegewijde installatie gebruikt voor het 

injecteren van de gecentraliseerde telebedieningssignalen, zijn de tarieven gelijk 

aan 100% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële 

wijziging alsook voor het beheer van het aansluitingsveld en de kabel die 
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terbeschikking zijn gesteld voor het transporteren van het signaal, zoals 

opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van de aansluitingstarieven voor 

directe klanten verbonden aan het Elia-net. 

 

- in geval de infrastructuur gelijktijdig gebruikt wordt voor het injecteren van 

gecentraliseerde telebedieningssignalen alsook voor het transport van 

elektrische energie, zullen de vergoedingen voor de aansluitingsvelden van de 

injecteurs van de gecentraliseerde telebedieningen tengevolge van het gedeelde 

gebruik beperkt zijn tot 50% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en 

substantiële wijziging en 25% van de vergoeding voor beheer van een 

aansluitingsveld zoals weergegeven in de synthese tabel van sectie van de 

aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks aangesloten op het Elia-net. De 

kabels daarentegen zullen worden gefactureerd aan 100% van de vergoedingen 

opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van de aansluitingstarieven voor 

klanten rechtstreeks aangesloten op het Elia-net, tengevolge van hun unieke 

gebruik voor de transmissie van signalen.  

 

Deze vergoedingen worden geval per geval opgesteld, de specificiteiten van de betrokken 

installaties in rekening nemend. 
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B. TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET 

 

1° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en voor het Bijkomend Vermogen voor de 

Afname volgens de « standaard » formule 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen en het bijkomend 

vermogen voor de afname volgens de « standaard » formule, komen de tarifaire periodes 

overeen met de periodes « Peak hours », « Off peak hours » en « Weekend » zoals 

hieronder bepaald. Het winterseizoen komt overeen met de maanden januari tot en met 

maart, en oktober tot en met december. Het zomerseizoen komt overeen met de maanden 

april tot en met september. 

 

 

 

De tarieven hierna vermeld, zijn toepasbaar per « afname- of injectiepunt », zoals 

gedefinieerd in het Technisch Reglement Transport. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 1: Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de « standaard » formule 

 

 

Opmerkingen: 

 

- voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering 

wordt toegepast voor een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel 

toepasbaar op jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 
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b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 2 : Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de « standaard » formule 

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de 

maximale piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

 

2) Op maandbasis 

 

Het maandelijks bijkomend afgenomen vermogen wordt door Elia ex-post vastgesteld als het 

verschil tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire 

periode en het totale onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname 

volgens de maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 
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c) Tarief voor ter beschikking gesteld vermogen 

 

Tabel 3 : Tarief voor ter beschikking gestled vermogen 

 

 

 

2° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en het Bijkomend Vermogen voor de 

Afname volgens de formule « Dag / Nacht en Weekend » 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen voor afname en voor 

het bijkomend afgenomen vermogen volgens de formule « Dag / Nacht et Weekend », zijn 

de tariefperiodes « Dag » en « Nacht en weekend » als volgt gedefinieerd: 

 

- dag : van 8u tot 20u, van maandag tot vrijdag (60 uur per week) 

- nacht en weekend: van 20u tot 8u van maandag tot vrijdag + de volledige 

zaterdag en zondag (108 uur per week) 

 

De tariefformule « Dag / Nacht en weekend » is onderworpen aan de volgende 

toepassingsregels: 

  

- per toegangspunt maakt de Toegangshouder de keuze tussen de “standaard” 

formule of de formule « dag/nacht en weekend ». De 2 formules sluiten elkaar uit. 

De keuze voor de formule « dag/nacht en weekend » is geldig voor een duur van 

minstens één jaar. 

- het afnameprofiel (op het beschouwde toegangspunt) heeft gedurende het jaar 

voorafgaand aan de vraag, een structuur vertoond met volgende kenmerken:  

 

o het maximum afgenomen vermogen gerealiseerd tijdens de uren van de 

Dag is niet hoger dan het maximum gerealiseerd tijdens de uren van de 

Nacht en het Weekend;  

o de afgenomen energie tijdens de uren van de Dag is niet hoger dan 25% 

van de gerealiseerde energie tijdens de uren van de Nacht en het 

Weekend. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 4 :  Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de formule « Dag / 

Nacht en weekend »  

 

 

Opmerkingen: 

 

- voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering 

wordt toegepast voor een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel 

toepasbaar op jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  
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- voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 

 

b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 5 :  Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de formule « Dag / Nacht 

en weekend »  

 
 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de 

maximale piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

 

2) Op maandbasis 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op maandbasis wordt door Elia ex-post vastgesteld als 

het verschil tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire 

periode en het totale onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname 

volgens de maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 
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Opmerking: 

 

- voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 

 

3° Tarief voor het Systeembeheer voor de afname 

 

Tabel 6 : Tarief voor het Systeembeheer voor de Afname 

2
 

 

  

  
2

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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C. TARIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

1° Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de 

reservering van de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, 

voor de reservering van de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst 

 

Tabel 1:  Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering 

van de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de 

reservering van de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst  

34
 

 

2° Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen 

 

Tabel 2 : Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen  

5
 

  

  
3

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
4

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
5

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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Opmerkingen: 

 

- de kwartuurleveringen van reactieve energie die per afnamepunt tg =0,329 

overschrijden, worden door Elia System Operator uitgevoerd. Dit geeft aanleiding 

tot een vergoeding voor bijkomende levering van reactieve energie in 

overeenstemming met het artikel 209 §4 en §5 van het Technisch Reglement: 

 

Tabel 3: Tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 

 
 

- in het geval dat de afgenomen actieve energie op kwartierbasis niet hoger is dan 

10% van de geldige onderschrijvingen op het betrokken punt, wordt de 

bijkomende levering van reactieve energie bepaald als de overschrijding ten 

opzichte van 32,9% van 10% van de geldige onderschrijvingen op dit punt.  

- in geval bij afname, het capacitief reactief vermogen de volgende grenswaarden 

niet overschrijdt, is het tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 

0€/kVArh. 

 

 
  



 

01-11-2014 22/36 

3° Tarief voor het congestiebeheer 

 

Tabel 4 : Tarief voor het congestiebeheer 

6
 

 

 

4° Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net 

 

Tabel 5 :  Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net (in €/kWh 

afgenomen7) 

 

 

Opmerking: Er zijn geen tarieven voor compensatie van netverliezen in de 380/220/150 kV-

netten. Deze verliezen dienen gecompenseerd te worden door de 

Toegangsverantwoordelijken, in het kader van hun evenwichtsverantwoordelijkheid zoals 

gedefinieerd in het contract voor Toegangsverantwoordelijke. 

 

 

  

  
6

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
7

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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D. TARIEF VOOR HET HANDHAVEN EN HERSTELLEN VAN HET INDIVIDUEEL 

EVENWICHT VAN DE TOEGANGSVERANTWOORDELIJKEN 

 

Het tarief voor de evenwichtsenergie wordt bepaald op basis van de berekeningsformules 

hernomen in tabel hierna. Deze formules zijn toepasbaar op het onevenwicht van een 

gegeven toegangsverantwoordelijke (ARP), voor een gegeven kwartier. 

 

 

Met 

 

 β1 (€/MWh) = 0 

 β2 (€/MWh)= 0 

 Indien de absolute waarde van het Systeemonevenwicht kleiner of gelijk is dan 140 MW: 

 α1 (€/MWh)= 0 

 α2 (€/MWh)= 0  

 Indien de absolute waarde van het Systeemonevenwicht groter is dan 140 MW: 

  α1 (€/MWh) = gemiddelde{(SysteemonevenwichtQH-7)², …, 

(SysteemonevenwichtQH)²} /15.000  

 α2 (€/MWh)= gemiddelde{(SysteemonevenwichtQH-7)², …, 

(SysteemonevenwichtQH)²} /15.000  

 

De waarde(n) van het tarief voor het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht 

van de toegangsverantwoordelijken bij activatie van strategische reserves word(t)(en) 

gedefinieerd in de werkingsregels voor strategische reserves. 
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E. TARIEF VOOR EXTERNE INCONSISTENTIE 

 

Er treedt een externe inconsistentie op tussen de nominaties van twee 

toegangsverantwoordelijken indien de nominatie die meegedeeld werd door de verkoper 

verschilt van de nominatie die meegedeeld werd door de koper.  

 

De volgende prijzen zijn van toepassing op de verschillen, in absolute waarde, tussen de 

door deze twee partijen genomineerde kwartier-hoeveelheden:  

 

- indien de genomineerde hoeveelheid van de koper kleiner is dan de 

genomineerde hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een positief 

onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke;  

- indien de genomineerde hoeveelheid van de koper groter is dan de 

genomineerde hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een negatief 

onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke.  

 

De bedragen worden gefactureerd volgens de bepalingen beschreven in het van kracht 

zijnde contract van de Toegangsverantwoordelijke (« ARP contract »). 
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F. TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 

 

 

Hierna worden de tarieven voor openbare dienstverplichtingen weergegeven met 

de waarde ervan in het jaar 2014. Voor deze tarieven zijn evenwel bijzondere 

aanpassingsmodaliteiten van kracht, zodat een aanpassing ervan in de loop van 

dit jaar mogelijk is. 

 

 

De hieronder vermelde «Tarieven voor openbare dienstverplichtingen» zijn van toepassing 

vanaf 1 januari 2014. 

 

1° Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aansluiting van 

offshore windturbineparken  

 

 

 

Tabel 1 :  Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aansluiting van 

offshore windturbineparken  

 8 

 

 

  

  
8

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

In 380/220/150 kV-netten  0,0000629

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0000629

In 70/36/30 kV-netten 0,0000629

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0000629

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING 

VAN 19 DECEMBER 2013 
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2° Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 

groenestroomcertificaten (federaal) 

 

 

 

Tarief voor openbare dienstverplichtingen in toepassing van het Koninklijk Besluit van 31 

oktober 2008 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling 

van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

 
Vanaf 1 juli 2013 wordt dit tarief degressief toegepast zoals bepaald door het Koninklijk 

Besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 

betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 

hernieuwbare energiebronnen (zie hieronder). Deze maatregel werd voor het jaar 2014 

verlengd door de wet houdende diverse bepalingen op gebied van energie van 26 december 

2013. Alleen de factureringsbasis wordt gewijzigd, de waarde van het tarief blijft ondertussen 

ongewijzigd. 

 

Tabel 2 :  Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 

groenestroomcertificaten (federaal) 

 9 

 

De bijdrage wordt geheven van een niet eindafnemer: 

 

- geen degressiviteit 

- geen plafond 

 

  

  
9

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

In 380/220/150 kV-netten  0,0039132

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0039132

In 70/36/30 kV-netten 0,0039132

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0039132

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

GEWIJZIGD DOOR HET MINISTERIEEL BESLUIT 

VAN 17 DECEMBER 2013 
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De bijdrage wordt geheven van een eindafnemer: 

 

- degressiviteit (enkel van toepassing op het tarief voor openbare dienstverplichting 

voor de financiering van groenestroomcertificaten (federaal) stricto sensu) - enkel 

indien sectorakkoord of convenant (Kyoto) 

0-20 MWh/jaar: 0% 

20-50 MWh/jaar: -15% 

50-1.000 MWh/jaar: -20% 

1.000-25.000 MWh/jaar: -25% 

> 25.000 MWh/jaar: -45% 

 

- plafond (250.000 €) per verbruikslocatie 

 

3° Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichtingen is alleen van toepassing op de afname in het 

Vlaamse Gewest. 

 

Tabel 3 :  Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen 

voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen  

 10 

 

Degressiviteit in functie van de afgenomen energie in jaar Y-1: 

0-1.000 MWh/jaar: 0% 

1.000-20.000 MWh/jaar: -40% 

20.000-100.000 MWh/jaar: -75% 

100.000-250.000 MWh/jaar: -80% 

>250.000 MWh/jaar: -98% 

  
10 

Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

In 380/220/150 kV-netten  …

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0005171

In 70/36/30 kV-netten 0,0005171

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0005171



 

01-11-2014 28/36 

 

4° Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter 

bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen  

 

 
 
 
 
 
Dit tarief voor openbare dienstverplichtingen is alleen van toepassing op de afname in het 

Vlaamse Gewest. 

 

Tabel 4 :  Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter 

bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen  

 11 

 

 

5° Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichtingen is alleen van toepassing op de afname in het 

Waalse Gewest  

 

Tabel 5 :  Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen 

voor hernieuwbare energie in Wallonië  

 12 

  
11

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

In 380/220/150 kV-netten  …

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0000616

In 70/36/30 kV-netten 0,0000616

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0000616

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

In 380/220/150 kV-netten  …

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0138159

In 70/36/30 kV-netten 0,0138159

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0138159

GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING 

VAN 19 DECEMBER 2013 
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G. TOESLAGEN OP DE TARIEVEN 

 

 

Hierna worden de toeslagen weergegeven met de waarde ervan in het jaar 2014. 

Voor deze toeslagen zijn evenwel bijzondere aanpassingsmodaliteiten van kracht, 

zodat een aanpassing ervan in de loop van dit jaar mogelijk is. 

 

 

 

1° Federale bijdrage 

 

 

 

 

In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 24 maart 2003, wordt de federale bijdrage door Elia geheven. 

 

 

Tabel 1 : Federale Bijdrage 

 13 

 

De bijdrage wordt geheven van een niet eindafnemer: 

 

- federale bijdrage +0,1% 

- geen vrijstelling 

- geen degressiviteit 

                                                                                                                                                         
12

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
13

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

In 380/220/150 kV-netten  0,0024714

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0024714

In 70/36/30 kV-netten 0,0024714

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0024714

Toeslag                                 

(€/kWh        

afgenomen  )

GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING 

VAN 12 DECEMBER 2013 
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- plafond (250.000 € +0,1%) per afnamepunt en per jaar (niet geldig voor 

Distributienetbeheerders) 

 

De bijdrage wordt geheven van een eindafnemer: 

 

- federale bijdrage +1,1% 

- geen vrijstelling 

- degressiviteit - enkel indien sectorakkoord of convenant (Kyoto) 

 

0-20 MWh/jaar: 0% 

20-50 MWh/jaar: -15% 

50-1.000 MWh/jaar: -20% 

1.000-25.000 MWh/jaar: -25% 

25.000-250.000 MWh/jaar: -45% 

 

- plafond (250.000 € +1,1%) per verbruikslocatie en per jaar 

 

 

2° Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië   

 

 

 

 

Deze toeslag is alleen van toepassing in het Waals Gewest. 

 

Tabel 2 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

 14 

 

 

  

  
14

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

In 380/220/150 kV-netten  …

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0003446

In 70/36/30 kV-netten 0,0003446

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 0,0003446

GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING 

VAN 19 DECEMBER 2013 
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3° Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel  

 

 

 

 

Deze toeslag is alleen van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 
Tabel 3 : Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel  

 15 

 

  

  
15

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 

Tarief                                  

(€/kWh        

afgenomen  )

In 380/220/150 kV-netten  0,0032530

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 0,0032530

In 70/36/30 kV-netten 0,0032530

Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning …

GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING 

VAN 19 DECEMBER 2013 
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H. DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE 

 

1) Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie 

 

Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven 

kwartier, is het verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de 

belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale 

productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het 

geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In 

geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het bruto begrensd 

afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, 

is de integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de 

periode. 

  

Met andere woorden, indien  

 

- Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen 

op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

- Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de 

lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven 

kwartier qh,  

 

is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

 

Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, 

indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in 

dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die 

geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot 

een negatieve waarde, is het netto afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE productie
perqh

belastingafgenomenbegrensdbruto  
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De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de 

integraal van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

- Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen 

op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

- Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de 

lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven 

kwartier qh,  

 

is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

 

Opmerkingen  

 

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde 

afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

Voorbeeld  

 

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW 

tijdens hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE productie

perqh

belastingafgenomen  
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Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

- afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

- bruto begrensde afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh.  

 

2) Definities met betrekking tot geïnjecteerde vermogens en energie 

 

Het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven 

kwartier, is het verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de 

productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de 

belasting(en) geassocieerd aan dit toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het 

afgenomen vermogen door deze belastingen dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het 

hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het bruto begrensd 

geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een gegeven 

periode, is de integraal van het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen in dit toegangspunt 

voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

- Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de 

productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en  

- Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen 

op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh,  

 

is de bruto begrensde geïnjecteerde energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjecteebegrensdbruto  
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Het geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de belasting(en) die 

geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot 

een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de 

integraal van het geïnjecteerd vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

- Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de 

productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en 

- Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen 

op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh 

 

Is de geïnjecteerde (geproduceerde) energie, voor de periode per, gelijk zijn aan 

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjectee  


 

 

Opmerkingen  

 

Indien het afgenomen vermogen door de belastingen nul16 is, is de bruto begrensde 

geïnjecteerde energie gelijk aan de geïnjecteerde energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

  

  
16

 Ofwel omdat er geen belasting geassocieerd is aan de betrokken productie, ofwel omdat een 
dergelijke belasting bestaat, maar niet afneemt. 
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Voorbeeld 

 

Voor een belasting van 40 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 100 MW 

tijdens hetzelfde kwartier, door een productie geassocieerd met de belasting:  

 

 
 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

- geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

- bruto begrensde geïnjecteerde energie 

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten 

=18,75 MWh  


