
 

CREG – Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 – F + 32 2 289 76 09 – info@creg.be – www.creg.be  

(RA)1109/10 
7 juni 2018 

Verslag van de raadpleging over het ontwerp van 
besluit (Z)1109/10 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteits-
transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met 
een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 
2020-2023 

Artikel 12ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt 

Niet-vertrouwelijk 



 

Niet-vertrouwelijk  2/22 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 4 

1. WETTElIJKE BASIS ............................................................................................................................ 5 

2. ONTVANGEN REACTIES ................................................................................................................... 5 

3. SAMENVATTING VAN DE ONTVANGEN REACTIES en van de stellingname van de CREG daarover 5 

3.1. De tariefmethodologie als voornaamste beleidsinstrument van de regulator (hoofdstuk 3.3.7 
van het ontwerpbesluit) .......................................................................................................... 6 

3.2. Definities en toepassingsgebied (artikel 2 en 3 van het ontwerpbesluit) ............................... 6 

3.3. Algemene tariefstructuur (artikel 4 tot 7 van het ontwerpbesluit) ......................................... 7 

3.3.1. De mogelijkheid om de waarde van de tarieven te laten variëren tijdens de tariefperiode 
(artikel 4, § 6 van het ontwerpbesluit) ............................................................................. 7 

3.3.2. Het tarifair kader voor de installaties voor de opslag van elektriciteit (artikel 4, § 9 van 
het ontwerpbesluit) ......................................................................................................... 7 

3.3.3. De tariefstructuur (artikel 5 van het ontwerpbesluit)...................................................... 8 

3.3.4. De toeslagen en heffingen (artikel 7, § 3 van het ontwerpbesluit) ................................. 9 

3.4. Het totaal inkomen te dekken door de tarieven (artikel 8 tot 28 van het ontwerpbesluit) .... 9 

3.4.1. De noodzakelijke kosten (artikel 9 en 10 van het ontwerpbesluit) ................................. 9 

3.4.2. De drie kostencategorieën (artikel 10 van het ontwerpbesluit) ...................................... 9 

3.4.3. Het behoud op het laagste niveau van de kost per aangeboden dienst (artikel 11 van het 
ontwerpbesluit) .............................................................................................................. 10 

3.4.4. De evolutie van de meerwaarde die begrepen is in de RAB (artikel 15, § 2, 3) van het 
ontwerpbesluit) .............................................................................................................. 10 

3.4.5. De berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal (artikel 15, §2, 6° van het 
ontwerpbesluit) .............................................................................................................. 11 

3.4.6. De berekening van het rendementspercentage (artikel 16 tot 19 van het ontwerpbesluit) 11 

3.4.7. Stimulansen (artikel 20 tot 28 van het ontwerpbesluit) ................................................ 14 

3.5. De criteria voor de beoordeling van het redelijk karakter van de kosten (artikel 29 tot 34 van 
het ontwerpbesluit) ............................................................................................................... 17 

3.5.1. De kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten (art. 30 h) en 
33 d) van het ontwerpbesluit) ........................................................................................ 17 

3.6. Procedure inzake controle en toepassing van tarieven (artikel 35 tot 42 van het 
ontwerpbesluit) ..................................................................................................................... 18 

3.6.1. De evolutie van de regulatoire rekeningen (artikel 38 van het ontwerpbesluit) .......... 18 

3.7. Beschrijving van de diensten en van de transmissietarieven (bijlage 2 van het ontwerpbesluit) 18 

3.7.1. Het periodieke tarief voor de installatie of de substantiële aanpassing, met inbegrip van 
de ontmanteling en de vernieuwing, van een eerste aansluitingsveld (bijlage 2 van het 
ontwerpbesluit) .............................................................................................................. 18 

3.7.2. De vermeerderings- of verminderingscoëfficiënten die afhankelijk zijn van de 
configuratie van de aansluiting (bijlage 2 van het ontwerpbesluit) .............................. 19 



 

Niet-vertrouwelijk  3/22 

3.7.3. De injectietarieven (bijlage 2 van het ontwerpbesluit) .................................................. 19 

3.7.4. De compensatie van de verliezen aan actieve energie op het federale transmissienet 
door de ARP’s/BRP’s in natura (bijlage 2 van het ontwerpbesluit)................................ 20 

3.8. De tariefmethodologie NEMO (bijlage 3 van het ontwerpbesluit) ........................................ 21 

3.9. De bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad 
hoc vastgestelde termijn ........................................................................................................ 21 

BIJLAGE 1 ............................................................................................................................................... 22 

BIJLAGE 2 ............................................................................................................................................... 22 

  



 

Niet-vertrouwelijk  4/22 

INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: CREG) heeft een 
openbare raadpleging georganiseerd over haar ontwerp van besluit (Z)1109/10 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de periode 2020-2023 (hierna: het “ontwerpbesluit”). 

Deze raadpleging liep van 2 tot en met 29 mei 2018. De documenten gebruikt in het kader van deze 
raadpleging worden als bijlage 1 aan onderhavig raadplegingsverslag toegevoegd. 

Dit verslag bevat een samenvatting van de individuele reacties voor elk onderdeel (en indien nodig 
voor elk artikel of elke groep artikelen) van het ontwerpbesluit, gevolgd door het standpunt van de 
CREG ter zake en eventuele aanpassingen die aan het ontwerpbesluit werden aangebracht.  

De opmerkingen over het document « DE MODALITEITEN VAN DE STIMULERENDE REGULERING VAN 
TOEPASSING OP ELIA VOOR DE PERIODE 2020-2023» worden in het voorliggend document niet 
behandeld. Inderdaad, zoals verder in dit document toegelicht, zal de CREG die modaliteiten hernemen 
in een ontwerpbeslissing die onderworpen wordt aan een openbare raadpleging die plaats zal vinden 
voor de indiening van het tariefvoorstel 2020-2023. 

Bijlage 2 van dit verslag bevat een kopie van de niet-vertrouwelijke reacties van de respondenten.  

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig raadplegingsverslag goedgekeurd in zijn vergadering 
van 7  juni 2018. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 12ter, laatste lid van de elektriciteitswet bepaalt dat de CREG in uitvoering van haar 
opdrachten krachtens artikel 12 tot 12quinquies "aan haar definitieve handeling een commentaar 
[hecht] dat de beslissing om de commentaren van de geconsulteerde partijen al dan niet in aanmerking 
te nemen rechtvaardigt”. 

In overeenstemming met de overeenkomst van 6 februari 20181 die de CREG en Elia hadden gesloten 
werd het ontwerp van tariefmethodologie dat werd opgemaakt naar aanleiding van het overleg met 
de netbeheerder ter openbare raadpleging voorgelegd van 2 tot en met 29 mei 2018. 

Met toepassing van artikel 12ter van de voormelde elektriciteitswet is dit document het antwoord van 
de CREG op de opmerkingen die werden gegeven in het kader van de openbare raadpleging. Het zal 
als bijlage aan de beslissing met de tariefmethodologie worden gevoegd. 

2. ONTVANGEN REACTIES 

2. Naar aanleiding van haar raadpleging over het ontwerpbesluit heeft de CREG niet-vertrouwelijke 
reacties ontvangen van 3 respondenten: 

- ENGIE ; 

- FEBEG, de Belgische federatie van elektriciteits- en gasbedrijven (hierna: FEBEG); 

- FEBELIEC, de Belgische federatie van grote energieverbruikers (hierna: FEBELIEC). 

Bijlage 2 van dit verslag bevat een kopie van deze niet-vertrouwelijke reacties. 

3. SAMENVATTING VAN DE ONTVANGEN REACTIES EN 
VAN DE STELLINGNAME VAN DE CREG DAAROVER 

3. In de volgorde van de hoofdstukken van het ontwerp van de eigenlijke tariefmethodologie heeft 
de CREG de ontvangen reacties samengevat en - in cursief - haar eigen standpunt op elke reactie 
geformuleerd. In de gevallen waar deze reacties leiden tot een aanpassing van het initiële 
ontwerpbesluit vermeldt de CREG dit expliciet. 

                                                           

1 Overeenkomst over de procedures voor de goedkeuring van een tariefmethodologie voor het transmissienet voor 

elektriciteit en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, en voor de goedkeuring van tariefvoorstellen en 
wijzigingen van tarieven en tarifaire toeslagen, 6 februari 2018 
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3.1. DE TARIEFMETHODOLOGIE ALS VOORNAAMSTE 
BELEIDSINSTRUMENT VAN DE REGULATOR (HOOFDSTUK 3.3.7 
VAN HET ONTWERPBESLUIT) 

4. Een respondent (FEBEG) stelt voor om, naast de bevoorrading uit de Belgische centrales,  ook 
de grensoverschrijdende bevoorrading voor de reserves in aanmerking te nemen. 

De CREG volgt de suggestie van FEBEG en bevestigt aan FEBELIEC haar voornemen om alle 
inspanningen verder te zetten voor het vermijden van elke vorm van eventuele discriminatie tussen 
netgebruikers. 

 

5. Wat de balanceringsmarkt betreft, zegt één respondent (FEBELIEC) dat hij het werk van de CREG 
om elke vorm van discriminatie tussen verschillende categorieën netgebruikers te doen verdwijnen, 
waardeert. Deze respondent verzoekt de CREG en de netbeheerder om zich hiervoor te blijven 
inzetten. 

De CREG neemt nota van de uitgesproken waardering over haar inspanningen op gebied van balancing. 

 

3.2. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED (ARTIKEL 2 EN 3 VAN HET 
ONTWERPBESLUIT) 

6. Een respondent (FEBELIEC) vindt dat bepaalde termen en definities zullen moeten aangepast 
worden na de goedkeuring van het nieuw federaal technisch reglement. Het gaat o.a. over “ARP” dat 
“BRP” wordt, “beheerder van een openbaar distributienet vs. beheerder van een gesloten net” en 
“koppelpunt” dat “verbindingspunt” wordt. 

De CREG zal de definities van de tariefmethodologie afstemmen op het nieuwe federale technische 
reglement zodra dat formeel goedgekeurd is door de bevoegde overheden. In afwachting blijven de 
definities van de tariefmethodologie coherent met de geldende wettelijke en reglementaire teksten. 

Het concept van « distributienetbeheerder » is bepaald in de elektriciteitswet evenals dat van 
“beheerder van een gesloten industrieel net”. Dat laatste wordt aangeduid als een gesloten 
distributienet dat uitgebaat wordt op transmissiespanning. De benaming “distributienetbeheerder” 
slaat dus op de beheerders van “publieke” distributienetten, en mag niet verward worden met de 
beheerders van een gesloten distributienet, noch met de beheerders van een gesloten industrieel net. 

 

7. Een respondent (FEBELIEC) is van mening dat een aangestelde beheerder van een gesloten 
industrieel net automatisch vrijgesteld zou moeten worden van de in artikel 3, §2 van het 
ontwerpbesluit voorziene verplichting om zijn tarieven voor te leggen. 

Wat de vrijstelling betreft van het gebruik van de voorliggende tariefmethodologie voor gesloten 
industriële netten deelt de CREG de opmerking van Febeliec dat dergelijke vrijstelling niet bij de 
aangevraagd hoeft te worden. De toelichting en de eigenlijke tekst van artikel 3 zullen in die zin 
aangepast worden 
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3.3. ALGEMENE TARIEFSTRUCTUUR (ARTIKEL 4 TOT 7 VAN HET 
ONTWERPBESLUIT) 

3.3.1. De mogelijkheid om de waarde van de tarieven te laten variëren tijdens de 
tariefperiode (artikel 4, § 6 van het ontwerpbesluit)  

8. Een respondent (FEBEG) vraagt de CREG om te verduidelijken wat ze onder deze bepaling 
verstaat. 

De CREG bevestigt dat de bepaling van artikel 4, §6, net zoals dat het geval was voor de periode 2016-
2019, inhoudt dat de tarieven goedgekeurd zullen worden voor het begin van de regulatoire periode en 
voor de volledige duur van 4 jaren, maar dat deze tarieven niet noodzakelijk identiek (‘flat’) zullen zijn 
in elk jaar van de periode, zoals dat het geval was voor 2016. Op die manier zullen ze vastgelegd worden 
op verschillende niveaus in functie van de jaarbudgetten. 

Voor het begin van de regulatoire periode zullen de tarieven voor elk jaar ervan door de CREG en door 
de netbeheerder bekend gemaakt worden. Op die manier zijn ze voor alle marktactoren beschikbaar 
op hun respectievelijke websites. Ze zullen dus niet gewijzigd worden (de verwachte inflatie is reeds 
verrekend bij de ex ante bepaling van de tarieven voor het geheel van de regulatoire periode), behalve 
via de indiening van een nieuw tariefvoorstel door de netbeheerder met respect voor de geldende 
procedures en termijnen. 

 

9. Een respondent (FEBELIEC) vestigt de aandacht van de CREG op de noodzaak om te vermijden 
dat er van jaar tot jaar grote verschillen tussen de toegepaste tarieven voorkomen. 

Zoals dat het geval is in de huidige tariefmethodologie 2016-2019 wordt in het randnummer 32 van de 
ontwerptekst voor 2020-2023 herhaald dat een tariefbenadering op basis van een eenvoudige 
indexering van het totaal inkomen van het eerste jaar niet langer voldoet. De netbeheerder moet 
daarom voor elk jaar van de regulatoire periode een degelijk becijferd budget voor dat inkomen 
voorleggen. 

Die handelswijze ligt weliswaar aan de oorsprong van mogelijk jaarlijks verschillende tarieven die 
vooraf gekend zijn, doch – net zoals dat ook het geval is voor de lopende regulatoire periode – waakt 
de CREG erover dat – door een  eventuele herverdeling van deze inkomsten – er geen storende 
tariefpieken of -dalen ontstaan. 

3.3.2. Het tarifair kader voor de installaties voor de opslag van elektriciteit (artikel 4, § 9 
van het ontwerpbesluit) 

10. Een respondent (FEBELIEC) is gekant tegen het tarifair kader specifiek voor de installaties voor 
de opslag van elektriciteit. Deze respondent verwijst naar de argumentatie die hij al aan de CREG had 
overgemaakt in het kader van een vorige raadpleging. Deze respondent nodigt de CREG uit om gevolg 
te geven aan de memorie van toelichting bij artikel 4 van de wet van 13 juli 2017 die het volgende 
bepaalt: « Tenslotte  dient  te  worden  opgemerkt  dat  in  de buurlanden en meer bepaald in Frankrijk, 
Nederland en Duitsland vrijstellingen van de tarieven voor transmissie van elektriciteit die tot 90 % 
kunnen gaan, sinds vele jaren aan de industriële verbruikers worden toegekend om  hun  
concurrentiekracht te  verbeteren.  Er  wordt  voorgesteld een dergelijk instrument in te voeren in het 
kader van de afwenteling op de elektriciteitsverbruikers van  de  kosten  die  voortvloeien  uit  het  
afzonderlijk tariefstelsel waarvan de opslag zal kunnen genieten». 
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In februari 2018 heeft de CREG een openbare raadpleging georganiseerd met het oog op het toevoegen 
aan de tariefmethodologie 2016-2019 van een tarifaire kader specifiek voor de installaties voor de 
opslag van elektriciteit. Omdat de bepalingen die in het ontwerp van tariefmethodologie 2020-2023 
overeenkomen met deze uit de tariefmethodologie 2016-2019, verwijst de CREG FEBELIEC naar het 
raadplegingsverslag over deze raadpleging van februari 2018. 

Wat de memorie van toelichting betreft bij het artikel 4 van de wet van 13 juli 2017, en zonder zich uit 
te spreken over de pertinentie van een dergelijke maatregel, stelt de CREG vast dat het dispositief van 
artikel 4 van de wet van 13 juli 2017 geen enkele bepaling bevat in de richting van de verwijzing naar 
de memorie van toelichting zoals geciteerd door FEBELIEC. Deze wijziging vindt haar oorsprong in het 
federaal Parlement – en dus niet in de CREG – en moet geanalyseerd worden in het kader van een 
eventuele energienorm. Het is pas wanneer dergelijke wijziging in de wet is opgenomen, dat de CREG 
haar tariefmethodologie daaraan zal kunnen aanpassen. 

 

11. Voor installaties voor de opslag van elektriciteit waarvan de initiële indienststelling gebeurt voor 
1 juli 2018 stelt een respondent (ENGIE) voor om het artikel uit het ontwerp aan te passen zodat de 
vrijstelling van toepassing is zodra de eerste uitbreidingswerkzaamheden zijn gebeurd (cf. 
geïnstalleerde of opgeslagen capaciteit) voor een periode van 5 jaar, in de wetenschap dat de 
exploitant zich ertoe zou verbinden om de volgende uitbreidingswerkzaamheden (cf. opgeslagen 
energie of geïnstalleerde capaciteit) ten laatste 5 jaar na de start van de vrijstelling uit te voeren. 
Rekening houdend met de complexiteit en het belang van dergelijke uitbreidingswerkzaamheden, 
kunnen deze volgens deze respondent enkel gespreid in de tijd worden uitgevoerd. 

Gevolg gevend aan de opmerking van ENGIE heeft de CREG beslist om de ontworpen bepaling te 
wijzigen om de uitbater, die reeds de eerste van de twee fases van de uitvoeringswerken beëindigd 
heeft (cfr. verhoging van de capaciteit of vermeerdering van de opgeslagen energie), toe te laten reeds 
van deze vrijstelling te genieten. De CREG heeft evenwel dat gedeelte van de tekst van ENGIE niet 
overgenomen, die geen enkele terugbetaling van de steunmaatregel voorzag in het geval dat de 
uitbater de tweede fase van de werkzaamheden niet op korte termijn zou beëindigen. De CREG 
benadrukt dat dergelijke aanpassing geen bijkomende financiële gevolgen heeft op de 
transmissietarieven noch op de gebruikers. 

3.3.3. De tariefstructuur (artikel 5 van het ontwerpbesluit) 

12. Een respondent (FEBELIEC) vraagt om de concrete modaliteiten van de facturatie van de 
verschillende tarieven nog wat meer te detailleren. 

De tariefstructuur legt de tariefprincipes vast op basis waarvan Elia, na raadpleging van de markt, haar 
tariefvoorstel indient. Dat voorstel van Elia heeft in het bijzonder betrekking op de 
toepassingsmodaliteiten van de concrete tarieven. De determinanten van de ontwikkelingen uit het 
tariefvoorstel van Elia zullen onderworpen worden aan een openbare raadpleging. Op die manier 
hebben de marktspelers de gelegenheid om hun opmerkingen te formuleren in geval bepaalde 
elementen van deze toepassingsmodaliteiten gewijzigd zouden worden. 

Haar beslissing over dat voorstel zal de CREG onder meer nemen op basis van het raadplegingsverslag 
van Elia en met respect voor de tariefmethodologie. Met het oog op de toepassing ervan vanaf januari 
2020, zal deze beslissing ten laatste in november 2019 genomen worden, wat de marktspelers toelaat 
de nodige aanpassingen door te voeren.  
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3.3.4. De toeslagen en heffingen (artikel 7, § 3 van het ontwerpbesluit) 

13. Een respondent (FEBELIEC) is voorstander van het behoud van een strikte scheiding tussen de 
nettarieven enerzijds en de toeslagen en heffingen anderzijds. Deze respondent vindt wel dat de 
verplichting om Waalse groenestroomcertificaten aan te kopen aan 65 €/certificaat een impact op de 
rating van de netbeheerder zou kunnen hebben en zou kunnen leiden tot kruissubsidies tussen 
verschillende regio’s van het land. 

Zoals voorzien in de definitie van ‘gereguleerde activiteit’ (artikel 2, 37°) beschouwt de CREG het 
takenpakket aan openbare dienstverplichtingen dat aan Elia door de bevoegde overheden werd 
toevertrouwd niet als een gereguleerde activiteit.  

De tariefmethodologie benadrukt herhaaldelijk de aandacht die de regulator verder zal schenken aan 
het vermijden van vormen van kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten, 
wat helemaal in de lijn ligt van de steun daarvoor die Febeg uitdrukt.  

Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de aandacht voor de bijzondere regelingen voor de openbare 
dienstverlichting die het Waals gewest aan Elia oplegt voor de aankoop van haar 
groenestroomcertificaten: elke kost daarvoor wordt enkel ten laste gelegd van de gebruikers in dat 
gewest. 

3.4. HET TOTAAL INKOMEN TE DEKKEN DOOR DE TARIEVEN (ARTIKEL 8 
TOT 28 VAN HET ONTWERPBESLUIT) 

3.4.1. De noodzakelijke kosten (artikel 9 en 10 van het ontwerpbesluit) 

14. Een respondent (FEBELIEC) stelt voor om deze artikelen te herformuleren om de nadruk te 
leggen op het noodzakelijke karakter van de kosten die ten laste van de tarieven kunnen worden 
gelegd. 

De CREG heeft de formulering van artikel 9 aangepast zoals FEBELIEC suggereert.  

3.4.2. De drie kostencategorieën (artikel 10 van het ontwerpbesluit)  

15. Een respondent (FEBELIEC) schaart zich achter het behoud van drie kostencategorieën (cf. 
beheersbare, niet-beheersbare en beïnvloedbare kosten). Deze respondent vindt wel dat de kosten 
voor het opnieuw ingraven van de MOG-kabel en de vergoedingen voor de betrokken titularissen van 
een domeinconcessie zoals bedoeld in artikel 6/2, §1, 2° van de elektriciteitswet - voor zover ze niet 
ten laste van de netbeheerder zijn met toepassing van artikel 6/2, §2 van de elektriciteitswet of van 
een van de uitvoeringsbesluiten ervan- niet als niet-beheersbaar zouden moeten worden beschouwd. 
Deze respondent vraagt eveneens verduidelijking over de provisies voor de ontmanteling van het 
MOG. 

De CREG beschouwt de kosten voor het opnieuw ingraven van de kabels van het MOG opgenomen als 
niet-beheersbare kosten. Immers door bewegende zandduinen is het mogelijk dat de offshore kabels 
na verloop van tijd niet meer voldoende bedekt zijn. Omdat dat fenomeen buiten de controle van de 
netbeheerder valt en onvoorspelbaar is, worden deze kosten als niet-beheersbaar beschouwd. 

Voor de bouw van het MOG, heeft de netbeheerder een domeinconcessie nodig voor de bouw en de 
exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden waarin België 
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht. In de domeinconcessie zal 
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een provisie voor de ontmanteling van de transmissie installaties opgenomen worden. Dit bedrag wordt 
opgelegd aan de netbeheerder en wordt als niet-beheersbaar beschouwd. De kosten voor de 
ontmantelingsprovisies worden op dezelfde wijze gealloceerd als de andere offshore kosten. 

Bepalingen over eventuele ontmanteling van onshore-productie-installaties kunnen – met uitzondering 
van de nucleaire eenheden- opgenomen worden in specifieke bepalingen van de milieu- en 
uitbatingsvergunningen die door de gewestelijke overheden worden toegekend. 

Voor zover ze niet ten laste van de netbeheerder zijn met toepassing van artikel 6/2, § 2 van de 
elektriciteitswet of van een van de uitvoeringsbesluiten ervan, worden de vergoedingen voor de 
titularissen van een domeinconcessie zoals bedoeld in artikel 6/2, § 1, 2° van de elektriciteitswet als 
niet-beheersbaar beschouwd aangezien het een wettelijke verplichting betreft die opgelegd wordt aan 
de netbeheerder. De netbeheerder heeft geenszins een impact op de hoogte van de vergoeding 
aangezien deze vastgelegd wordt in een koninklijk besluit.  

3.4.3. Het behoud op het laagste niveau van de kost per aangeboden dienst (artikel 11 van 
het ontwerpbesluit) 

16.  Een respondent (FEBELIEC) stelt voor om deze bepaling te verduidelijken zodat het wel degelijk 
om een resultaatsverbintenis gaat. 

De CREG is van mening dat de beschikbaarheid van enerzijds redelijkheidscriteria die de CREG toelaten 
manifest onredelijke kosten te verwerpen en anderzijds van stimulansen voor de beheersing van 
beheersbare/beïnvloedbare kosten volstaan voor het beoogde doel, namelijk een zo laag mogelijke kost 
voor de dienstverlening aangeboden aan de gebruikers. 

3.4.4. De evolutie van de meerwaarde die begrepen is in de RAB (artikel 15, § 2, 3) van het 
ontwerpbesluit) 

17. Een respondent (FEBELIEC) vraagt meer details over de impact van de evolutie ervan op de 
tarieven. 

De financiële impact van een stelselmatige afbouw van de meerwaarde heeft in de voorgestelde 
tariefmethodologie een invloed op de berekening van de billijke marge (art 14).  

Sinds de aanvang van de regulatoire periode 2016-2019 wordt deze afbouw van de meerwaarde niet 
meer in de vergoeding voor de onderneming Elia opgenomen.  

Het huidige ontwerpbesluit voorziet dat de meerwaarde stelselmatig zal afgebouwd worden en dus 
niet langer varieert in functie van de projecten van buitendienststelling die de netbeheerder effectief 
uitvoert. 

Hierna volgt een overzicht van het gemiddelde van de jaarlijkse vermindering van de meerwaarde in 
voorgaande regulatoire periodes: 

Regulatoire periode 2008-2011: 15,68 M€/jaar 

Regulatoire periode 2012-2016: 27,03 M€/jaar 

Tijdens deze regulatoire periodes werd de netto afbouw van de meerwaarde eveneens in de vergoeding 
aan de onderneming opgenomen.   

Voor de regulatoire periode 2016-2019 werd een gemiddelde jaarlijkse afname van de meerwaarde 
van  44,22 M€/jaar voorzien in het tariefvoorstel, maar op basis van de huidige tariefverslagen is de 
reële afbouw van het gedeelte meerwaarde in de RAB gevoelig lager dan dat bedrag. 
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Gelet op het feit dat verschillende parameters gebruikt worden over de verschillende jaren wordt enkel 
een raming gemaakt van de financiële impact van een vermindering van de meerwaarde met 25 M€ 
op de billijke vergoeding met een theoretische forfaitaire S-factor van 40 % op basis van de volgende 
berekening: -25 M€ x [((2,4%+(3.5%*0.53)) x1,1) x 40 %] = - 0,468 M€ per jaar als vermindering van de 
billijke winstmarge. 

3.4.5. De berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal (artikel 15, §2, 6° van het 
ontwerpbesluit) 

18. Een respondent (FEBEG) vraagt aan de CREG om te bevestigen dat de regulatoire rekeningen bij 
de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal wel degelijk in aanmerking worden genomen. 

Artikel 15, §2, 6° vermeldt dat de overlopende rekeningen van het actief en deze van het passief worden 
opgenomen in de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal.  

Aangezien de regulatoire rekeningen overeenkomstig artikel 38 van de tariefmethodologie ‘ (…) worden 
overgeboekt naar de overlopende rekeningen op de balans van de netbeheerder (…) ‘ worden deze 
regulatoire rekeningen gebruikt voor de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal van ELIA.   

3.4.6. De berekening van het rendementspercentage (artikel 16 tot 19 van het 
ontwerpbesluit) 

19. Een respondent (FEBEG) vindt de ex ante vastlegging van de risicovrije rente een grote 
verbetering ten opzichte van de tariefmethodologie die nu geldig is die voorziet dat de risicovrije rente 
ex post wordt vastgelegd. Twee respondenten (FEBEG en FEBELIEC) vragen aan de CREG om beter uit 
te leggen hoe en waarom deze risicovrije rente op 2,40% werd vastgelegd. Een respondent (FEBELIEC) 
herinnert eraan dat de OLO-rente op 10 jaar op 14 mei 2018 slechts 0,83% bedroeg en dat de 
gemiddelde waarde ervan over de 4 en de 10 voorbije jaren respectievelijk slechts 0,82% en 1,99% 
bedroeg. 

Net zoals haar collega’s Europese regulatoren, legt de CREG de waarde van de risicovrije rentevoet in 
de loop van de regulatoire periode reeds voor de aanvang van die periode vast: op die manier wordt 
vermeden dat de belangrijke volatiliteit van de staatsobligaties zoals die de voorbije jaren vastgesteld 
kon worden, een negatieve invloed heeft op de financieringsmogelijkheden. 

Daartoe baseert de CREG zich op het rekenkundig gemiddelde van de laatste voorspellingen die het 
Federaal Planbureau bekend gemaakt heeft over het gemiddeld rekenkundig rendement van de lineaire 
obligaties (OLO) met een termijn van 10 jaar uitgegeven door de Belgische overheden in de loop van de 
betreffende regulatoire periode. Op het ogenblik van de redactie van het ontwerp van 
tariefmethodologie 2020-2023, namelijk in de loop van het eerste trimester van het jaar 2018, waren 
de laatst gekende voorspellingen van het Federaal Planbureau voor de periode 2020-2023 opgenomen 
in de publicatie “Economische perspectieven 2017-2022” van juni 2017 .  

De voorspellingen van het gemiddelde rekenkundig rendement van de lineaire obligaties (OLO) met een 
termijn van 10 jaar uitgegeven in de loop van het jaar door de Belgische overheden zijn daarin op 
bladzijde 13 als volgt opgenomen: 1,9% voor 2020, 2,4% voor 2021 en 2,9% voor 2022. De CREG heeft 
de waarde van 2,4% weerhouden die overeenkomt met het rekenkundig gemiddelde van 
voorgenoemde drie waarden. Deze waarde ligt gevoelig lager dan de gemiddelde OLO-rentevoet op 10 
jaar gedurende de 10 laatste jaren (cfr. 2008-2017) die 2,53% bedroeg. Daarom stelt de CREG vast dat 
de waarden die FEBELIEC vermeldt niet helemaal correct lijken. 
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20. Een respondent (FEBEG) vraagt verduidelijking over de volgende bepaling: “Als de Belgische 
macro-economische situatie en/of marktomstandigheden sterk verschillen van de situatie en de 
omstandigheden waarop werd geanticipeerd, dan komen de CREG en de netbeheerder overeen dat ze 
de hierboven vermelde waarden van de risicovrije rente aanpassen. ”. Deze respondent vraagt om de 
beoogde omstandigheden te verduidelijken en om het symmetrische karakter van deze aanpak te 
bevestigen. 

Met een “belangrijke wijziging van de Belgische macro-economische toestand en/of van de 
marktvoorwaarden ten overstaan van de thans verwachte toestand en voorwaarden”, bedoelt de CREG 
in hoofdzaak een voldoende lange periode van hyperinflatie of van deflatie. Het voorkomen van 
dergelijk uitzonderlijk voorval zou kunnen leiden tot een opwaartse (cfr. hyperinflatie) of neerwaartse 
(cfr. deflatie) aanpassing van de billijke winstmarge.  

 

21. Twee respondenten (FEBEG en FEBELIEC) vragen verduidelijking over de waarde van de 
risicopremie van de markt die op 3,50% werd vastgelegd.  

Zoals opgemerkt in de reactie van de respondenten maakt de CREG sinds 2008 gebruik  van de waarde 
van 3,50% als marktrisicopremie en komt dat percentage inderdaad overeen met de hoogste waarde 
van 3 externe studies uit 2001, alle gebaseerd op een langlopend meetkundig gemiddelde historisch 
rendement.  

Met ingang van de tariefregulering van 2008-2011 echter legden de betreffende koninklijke besluiten 
het gebruik op van die waarde. Toch werd er tijdens de discussies over de waarde van de 
marktrisicopremie in die koninklijke besluiten  minder rekening gehouden met de voornoemde studies, 
maar eerder met wat internationaal als een autoriteit of referentie terzake wordt aanvaard, nl., de 
historische benadering gevolgd door Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton van de London 
Business School en die het voorwerp uitmaakt van een jaarlijkse publicatie door Crédit Suisse. Die studie 
vormt dus een andere permanente en gezaghebbende bron in deze materie. Het gemiddelde van de 
rekenkundige en de meetkundige gemiddelden voor België over de periode 1900-2013 voor de 
categorie " equities vs bonds "bedraagt 3,45 %. De CREG geeft sindsdien de voorkeur aan die 
doorlopende studie als referentie voor de marktrisicopremie. 

De CREG stelt vast dat, in de geciteerde publicatie van Crédit Suisse, het gemiddelde van de 
rekenkundige en de meetkundige gemiddelden voor België over de periode 1900-2013 voor de 
categorie " equities vs bonds " 3,45 % bedraagt. Ter informatie, datzelfde gemiddelde van de 
rekenkundige en de meetkundige gemiddelden voor de categorie " equities vs bonds  wordt eveneens 
door de Nederlandse regulator (ACM) als referentie gehanteerd om de marktrisicopremie te bepalen 
die van toepassing is op de Nederlandse netbeheerder2. 

Daarom is de CREG van mening dat een risicopremie van 3,5 %, zoal opgenomen in het ontwerpbesluit 
geen overschatting inhoudt. 

 

22. Een respondent (FEBELIEC) stelt vast dat de CREG de illiquiditeitspremie van 10% niet heeft 
verantwoord en vraagt om ze te schrappen. 

In het kader van de uitwerking van het ontwerp van tariefmethodologie heeft de CREG inderdaad 
overwogen om de illiquiditeitspremie van 10% voor de beheerder van het transmissienet voor 
elektriciteit op te heffen: de liquiditeit van het aandeel van Elia System Operator (gemeten op basis van 
de ratio “gemiddelde waarde van de dagelijks verhandelde titels” en van de ratio “gemiddeld dagelijks 

                                                           

2 ACM, Bijlage 2 bij het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021, 2016, p.15 
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aantal transacties”) was inderdaad sterk verbeterd ten overstaan van de toestand op het moment van 
de uitwerking van de tariefmethodologie 2016-2019. 

Omdat evenwel de uitstap van het aandeel Elia System Operator uit de Bel20-index in de loop van 2017 
de liquiditeit van dat aandeel na 2017 negatief zou kunnen beïnvloeden, heeft de CREG door deze 
illiquiditeitspremie te behouden een voorzichtige en afwachtende houding aangenomen. 
Vanzelfsprekend zal de CREG in het kader van de uitwerking van de tariefmethodologie 2024-2027 de 
verantwoording van het behoud van deze illiquiditeitspremie opnieuw overwegen. 

 

23. Een respondent (FEBELIEC) gaat niet akkoord met het feit dat de nagestreefde financiële 
structuur wordt aangepast van 33% naar 40% aan Eigen vermogen en stelt vast dat deze evolutie niet 
voldoende werd verantwoord. 

Op basis van haar contacten met de rating agentschappen heeft de CREG vastgesteld dat de tot nu toe 
nagestreefde financiële structuur voor de netbeheerder (cfr. 33% eigen vermogen en 67% schulden) op 
dit ogenblik (i) tot de laagste van Europe behoort en (ii) gevoelig lager ligt dan deze die aanleiding geeft 
tot een “A” rating. 

Dat laatste element blijkt in het bijzonder uit bladzijde 19 van de publicatie « Rating Methodology – 
Regulated electric and gas networks » van Moody’s van 16 maart 2017: om een “A” rating te bekomen, 
vereist Moody’s een ratio “nettoschuld/RAB” tussen 45% en 60%. In de veronderstelling dat de RAB 
gelijk is aan het balanstotaal van de netbeheerder en dat de liquide middelen nul bedragen, vereist het 
verkrijgen van een “A” rating een minimum van 40% aan eigen vermogen en een maximum van 60% 
aan schulden. 

In haar ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2017-2020 vermeldt de VREG3 dat 
rating kantoor Fitch hiertoe voor Infrax zelfs een waarde van 60% hanteerde. 

Een en ander houdt rechtsreeks verband met de – sinds de financiële crisis- breed nagestreefde 
versterking van het eigen vermogen van vennootschappen. Ondanks de in regulatoire middens toch 
lager geschatte risico’s, ontsnappen de netbeheerders niet aan deze ontwikkeling. De CREG heeft 
daarom een voorzichtige aanpassing doorgevoerd (van 33% naar 40% Eigen vermogen). 

 

24. Een respondent (FEBEG) vraagt verduidelijking over het bedrag van de bijkomende risicopremie 
om de bijkomende risico’s van het Modular Offshore Grid te dekken: werd het bedrag gebenchmarkt 
met de buurlanden? Wat is het bedrag van deze risicopremie voor de onshore activiteiten?  

Een respondent (FEBELIEC) verwijst naar opmerkingen die ze bij een vorige raadpleging heeft 
geformuleerd en vindt dat het risico dat de aandeelhouders van Elia voor het Modular Offshore Grid 
dragen niet hoger is dan dat voor de onshore activiteiten. 

Voor het bepalen van de toeslag van 1,4% als bijkomende risicopremie voor het MOG heeft de CREG 
zich gebaseerd op een discounted cashflow model, waarbij de inkomsten uit de toegekende 
risicopremie voldoende zijn om de eventuele risico’s tijdens de ontwikkelings- en de bouwfase te 
dekken. Voor de onshore activiteiten is er geen dergelijke risicopremie voorzien en is enkel de billijke 
winstmarge van toepassing. Voor offshore is de toekenning van een risicopremie verantwoord omdat 
de risico’s ermee verbonden duidelijk groter zijn dan deze voor onshore activiteiten. De CREG stelt vast 

                                                           

3 VREG, 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/bijlage_2_rapport_kapitaalkostenvergoeding_reguleringsperiode_2017-
2020.pdf , pagina 27 
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dat ook in onze buurlanden de vergoeding voor offshore activiteiten hoger ligt dan deze voor onshore 
activiteiten omdat het offshore risico hoger geacht wordt. 

3.4.7. Stimulansen (artikel 20 tot 28 van het ontwerpbesluit) 

25. Een respondent (FEBEG) is voorstander van het behoud van stimulansen om de kwaliteit van de 
prestaties van de netbeheerder te verbeteren. Toch geeft deze respondent verschillende 
aanbevelingen: (i) geen stimulansen opleggen voor activiteiten verbonden met de opdrachten die de 
wet de netbeheerder oplegt, (ii) malussen voorzien en (iii) enkel bonussen voorzien als vastgesteld 
wordt dat de prestaties zijn verbeterd. 

La CREG prend bonne note du fait que les répondants soutiennent globalement le maintien d’incitants. 

 
26. Aangezien uit het verleden is gebleken dat die tot resultaten leidden, legt een respondent 
(FEBELIEC) uit dat hij pragmatisch wil zijn en zich niet wil verzetten tegen het behoud van stimulansen 
voor kostenbeheersing, stimulansen om de dienstverlening aan de netgebruikers te verbeteren en ter 
bevordering van de tijdige uitvoering van de investeringsprojecten. Deze respondent hoopt dat de 
hoge bedragen voor deze stimulansen de gewenste resultaten zullen opleveren.  

De CREG herinnert eraan dat het de bedoeling is van de stimulansen om de belangen van de 
netgebruikers af te stemmen op deze van de netbeheerder. Hoewel dit eveneens bereikt zou kunnen 
worden door het voorzien van een malus, stelt de CREG op basis van haar recente ervaringen vast dat 
dit geen must is. Uiteindelijk is de CREG van oordeel dat de vergoeding van de netbeheerder in zijn 
geheel moet beschouwd worden, dit wil zeggen door de billijke winstmarge toe te voegen aan het 
resultaat uit de stimulansen. 

 
27. Een respondent (FEBELIEC) denkt dat er een vertaalfout staat in artikel 21, §1, 4 van de 
Nederlandse versie. 

De CREG bevestigt dat in de Nederlandse tekst van artikel 21, § 1, 4°, het woord “niet” eenmaal te veel 
voorkomt. Die vergissing wordt vanzelfsprekend gecorrigeerd in de aangepaste tekst van het besluit. 

 
28. Wat de stimulans voor de beheersing van de beheersbare kosten betreft, vragen twee 
respondenten (FEBEG en FEBELIEC) zich af of de 50 % van het (positieve of negatieve) verschil tussen 
het door de CREG goedgekeurde budget van de beheersbare kosten en de werkelijke waarde van deze 
kosten die elk jaar aan de netbeheerder worden toegewezen niet te hoog is. 

De CREG stelt vast dat de essentiële kenmerken van het voorstelde mechanisme dezelfde zijn als deze 
uit de regulatoire periode 2016-2019. In overeenstemming met de bedoeling ervan, heeft dit 
mechanisme geleid tot gevoelige dalingen van de beheersbare kosten. 

 
29. Voor de stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten vraagt een respondent (FEBEG) 
om te verduidelijken waarom de CREG voorstelt om het percentage van de winstdeling van de 
netbeheerder te verhogen tot 20% (tegenover 15% in het verleden). 

Om het stimulerend karakter gericht op de beheersing van de beïnvloedbare kosten te versterken, had 
de CREG vanaf 1 januari 2016 een gevoelig hoger percentage dan 15% willen implementeren. Hoewel 
dit nog niet het geval is, kijkt de CREG toch uit naar de verhoging tot 20% met ingang vanaf 1 januari 
2020 om zo de stimulans voor de beheersing van de beïnvloedbare kosten door de netbeheerder te 
versterken. 
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30. Voor de stimulans voor de beheersing van de beïnvloedbare kosten vraagt een respondent 
(FEBEG) te verduidelijken waarom er geen rekening gehouden werd met de verschillen betreffende de 
mFRR Flex en de mFRR Standard. 

Om met de gewenste waarschijnlijkheid alle noden van Elia te dekken, legt de CREG in haar beslissing 
wat betreft de volumes aan reservevermogens die het volgend jaar gecontracteerd moeten worden, 
een totaal volume aan mFRR en een minimumvolume aan mFRR Standaard op. Bij de selectie van de 
biedingen voor mFRR moet Elia de total kost van de gehele reserve minimaliseren rekening houdend 
met de beperkingen uit de volumes die de CREG oplegt. 

Hou er rekening mee dat de roadmap van Elia over mFRR, aan de markt voorgesteld in het kader van 
de task force balancing aantoont dat op termijn het objectief eruit bestaat het gehele volume aan mFRR 
via één enkel standaardproduct te contracteren, dit in overeenstemming met de Europese netcodes. 

 

31. Voor de stimulans voor de beheersing van de beïnvloedbare kosten vreest een respondent 
(FEBEG) dat de stimulans voor de beheersing van de kosten die verband houden met de aankoop van 
energieblokken op lange termijn om de netverliezen te compenseren aanzienlijke inkomsten voor de 
netbeheerder genereert. 

De CREG heeft vastgesteld dat, industriële klanten in het kader van hun leveringscontract op een zeer 
effectieve wijze de timing van de uitvoering van hun “clicks”4 optimaliseerden: wat betreft de geleverde 
elektriciteit zowel in 2015 als in 2016, heeft de CREG vastgesteld dat – onafhankelijk van de 
leverancier – het gemiddelde van de noteringen voor de CAL 2015 (of voor CAL 2016) gewogen met de 
“geclickte” volumes ongeveer 3,2% lager lag dan het gemiddelde van de noteringen van de CAL 2015 
(of van de CAL 2016) in de loop van de noteringsperiode van deze producten. 

Indien de energieverliezen op het lokale transmissienet ongeveer 460.000 MWh/jaar 
vertegenwoordigen en in de veronderstelling dat de netbeheerder zijn aankopen realiseert tegen een 
prijs die 3,2% lager ligt dan het gemiddelde van de noteringen (ter illustratie vastgelegd op 50€/MWh), 
dan zou de netbeheerder een stimulans kunnen bekomen van 147.200 €/jaar 
(=20%*3,2%*50 €/MWh*460.000MWh/jaar).  

Rekening houdend met de totaal door de netbeheerder verhoopte vergoeding gaat het om een 
beperkte stimulans voor de beheersing van de kosten verbonden aan de aankoop op lange termijn van 
energieblokken om de netverliezen te compenseren. Toch is het bedrag volgens de CREG voldoende om 
de netbeheerder aan te sporen zijn beste krachten in te zetten om deze energie  tegen de laagst 
mogelijke prijs te contracteren.  

 

32. Betreffende de stimulans ter bevordering van de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid 
is een respondent (FEBELIEC) van mening dat de verbetering van de bevoorradingszekerheid een taak 
voor de regering is, en niet voor de netbeheerder. Volgens hem beperkt de opdracht van de 
netbeheerder zich tot het garanderen van een betrouwbaar net dat voldoende 
interconnectiecapaciteit ter beschikking van de markt stelt. 

De CREG herinnert eraan dat het richtsnoer opgenomen in artikel 12, §5, 20° van de Elektriciteitswet 
het volgende bepaalt “de tarieven moedigen de netbeheerder aan om de prestaties te verbeteren, de 
integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen alsook aan onderzoek en 

                                                           

4 CREG, Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2016, 30 november 2017, p. 9. 
Consulteerbaar op: https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1694 
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ontwikkeling te doen die nodig zijn voor zijn activiteiten”. Door dezelfde terminologie over te nemen, 
past de door FEBELIEC bedoelde stimulans helemaal in het kader van de uitvoering van dit richtsnoer. 

 

33. Een respondent (FEBELIEC) vindt dat het maximumbedrag van de stimulans afhankelijk van de 
kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld misschien te hoog is als je 
het vergelijkt met het maximumbedrag van de stimulans voor de marktintegratie en het 
maximumbedrag van de stimulans voor de klantentevredenheid. 

Wat het maximale bedrag betreft van de stimulans voor de verbetering van de kwaliteit van de 
gegevens die aan de markt ter beschikking worden gesteld, is de CREG van oordeel dat dit bedrag 
verantwoord wordt door zowel de conclusies van studie 1637 van 16 oktober 2017 van de CREG (die 
aangetoond heeft dat de kwaliteit en de coherentie van de gegevens die zowel de netbeheerder als het 
Entso-E-platform op hun website ter beschikking stellen van de marktspelers voor verbetering vatbaar 
zijn) als de conclusies van de openbare workshop van 16 mei 2018 die zij heeft georganiseerd over het 
thema van de informatiekwaliteit. 

 

34. Een respondent (FEBELIEC) vindt het raar om aan de netbeheerder een deel van de subsidies 
toe te kennen die hij juist heeft gekregen. Deze respondent gaat niet akkoord met het feit dat de 
activiteitendomeinen in paragraaf 2 verband kunnen houden met de “public acceptance”. 

Om Elia te stimuleren haar beste inspanningen te leveren om dergelijke subsidies te bekomen en zo de 
operationele meerkost ervan te compenseren, kent de stimulans vastgesteld in artikel 26, §1 een 
gedeelte van de kapitaalsubsidies die Elia ontvangt toe aan de winst. Op te merken valt dat de bedoelde 
subsidies beschouwd zijn als niet-beheersbare elementen en daardoor de nettokost verlagen die door 
de tarieven moet worden gedekt. 

Het activiteitsgebied « public acceptance » vermeld in artikel 26, §2 richt zich op innoverende projecten 
die het publiek positief onthaalt en die bijvoorbeeld de efficiënte implementatie van 
investeringsprojecten toelaten of faciliteren. Net zoals talrijke netbeheerders wordt Elia bij de realisatie 
van haar investeringsplannen meer en meer geconfronteerd met problemen die verband houden met 
“public acceptance”. Die problemen kunnen leiden tot een belangrijke meerkost voor de gemeenschap. 
Daarom is het van belang dat Elia zich maximaal inspant om het publiek te overtuigen van de nood aan 
efficiënte netinfrastructuren en aan de bijdrage daarvan aan het algemeen belang. 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat, welk activiteitsdomein het ook betreft, de CREG er zich steeds 
van zal vergewissen dat de projecten opgenomen zullen worden in het plan van onderzoek en 
ontwikkeling en dat deze het voorwerp zullen uitmaken van deze stimulans daadwerkelijk innoverend 
zijn en waarde scheppen voor de gemeenschap. 

 

35. Een respondent (FEBELIEC) vindt het spijtig dat de stimulans voor de verbetering van de 
continuïteit van de bevoorrading niet meer gedetailleerd is: hij vindt dat de bepalingen uit de nota “De 
modaliteiten voor de regulering door middel van stimulansen voor Elia in de periode 2020-2023” in de 
tariefmethodologie hadden moeten worden opgenomen. 

De CREG verwijst naar de inleiding van dit verslag : de CREG zal deze modaliteiten opnemen in een 
ontwerpbeslissing die aan een openbare raadpleging zal onderworpen worden en dit voor de indiening 
van het tariefvoorstel 2020-2023. 
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3.5. DE CRITERIA VOOR DE BEOORDELING VAN HET REDELIJK 
KARAKTER VAN DE KOSTEN (ARTIKEL 29 TOT 34 VAN HET 
ONTWERPBESLUIT) 

3.5.1. De kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten (art. 30 
h) en 33 d) van het ontwerpbesluit) 

36. Twee repondenten (FEBEG en FEBELIEC) maken zich zorgen over de gevolgen van de recente 
aankoop door Elia van 20% van de aandelen van EUROGRID INTERNATIONAL voor een bedrag van 
één miljard €.  Een respondent (FEBEG) vraagt welke gevolgen deze aankoop precies heeft voor de 
rating en de tarieven. Een respondent (FEBELIEC) benadrukt dat hij zich zorgen maakt over de impact 
die deze financiering met 100% schulden op de rating van de netbeheerder zal hebben en vraagt de 
CREG om hiervoor waakzaam te blijven. 

Een respondent (FEBELIEC) benadrukt dat er, rekening houdend met de huidige juridische structuur 
van de netbeheerder, een aanzienlijk risico bestaat op kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet 
gereguleerde activiteiten, in het bijzonder wat de financiële lasten betreft. Volgens deze respondent 
kan geen enkele kost die verband houdt met deze niet-gereguleerde activiteiten (rechtstreeks of 
onrechtstreeks) gedragen worden door de gebruikers van het Belgische net en, als deze niet-
gereguleerde activiteiten gefaciliteerd worden door kennis die de netbeheerder in het kader van zijn 
gereguleerde activiteiten in België heeft ontwikkeld, dan moet een deel van deze inkomsten gebruikt 
worden om de Belgische tarieven te doen dalen. 

Een respondent (FEBELIEC) steunt criterium 33 d) omdat het onaanvaardbaar is dat de Belgische 
tarieven stijgen als de netbeheerder personeel overdraagt waarvan de opleiding door gereguleerde 
activiteiten werd gefinancierd aan een verbonden niet-gereguleerde onderneming terwijl hij dit 
personeel verder op de gereguleerde activiteiten laat werken. 

De CREG deelt de bezorgdheden van FEBEG en FEBELIEC in verband met de verwerving door Elia van 
20% van de aandelen van EUROGRID INTERNATIONAL voor een bedrag van één miljard €: de 
aankondiging van Elia deze aankoop met 100% schulden te willen financieren, zal onvermijdelijk een 
negatieve invloed hebben op bepaalde financiële ratio’s die rating agentschappen gebruiken in het 
kader van de bepaling van de financiële rating. Omdat, gezien de structuur van de groep Elia, een 
dergelijke aankoop een negatieve invloed kan hebben op bepaalde financiële ratio’s gebruikt door 
rating agentschappen, welke uiteindelijk zouden kunnen bijdragen tot een verslechtering van de 
financiële rating van de onderneming Elia System Operator, heeft de CREG de huidige 
redelijkheidscriteria aangevuld met een bijkomend criterium opgenomen in artikel 30, h, 6) van het 
ontwerpbesluit. Dit nieuwe criterium bepaalt dat de financiering van niet-gereguleerde activiteiten 
gewaardeerd moet worden tegen financieringsvoorwaarden die equivalent zijn met een financiering 
die integraal plaatsvindt met eigen middelen. 

De CREG neemt nota van de steun van FEBELIEC voor het behoud van criterium d. opgenomen in artikel 
33 van het ontwerpbesluit. 

 

37. Een respondent (FEBELIEC) denkt dat er een vertaalfout staat in artikel 35, §3 van de 
Nederlandse versie. 

In de Nederlandstalige tekst van artikel 35, derde lid, staat het zinsdeel « De (positieve of negatieve) 
verschillen  …” onnodig vermeld. Deze vergissing wordt verbeterd in het aangepast ontwerpbesluit. 
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38. Een respondent (FEBELIEC) stelt vast dat de toelichting bij artikel 34 van het ontwerpbesluit 
verwijst naar een plafond dat niet opgenomen is in artikel 34 zelf.  

Door de precieze criteria die zij sinds meerdere jaren toepast te hernemen, heeft de CREG de 
incoherentie verbeterd die FEBELIEC vastgesteld had tussen de toelichting en het dispositief van artikel 
34 van het ontwerpbesluit. 

3.6. PROCEDURE INZAKE CONTROLE EN TOEPASSING VAN TARIEVEN 
(ARTIKEL 35 TOT 42 VAN HET ONTWERPBESLUIT) 

3.6.1. De evolutie van de regulatoire rekeningen (artikel 38 van het ontwerpbesluit) 

39. Een respondent (FEBEG) vraagt om in de tekst te verduidelijken dat eventuele tarifaire 
overschotten zo vlug mogelijk aan de netgebruikers moeten worden teruggegeven om discriminatie 
tussen netgebruikers te vermijden.  Volgens deze respondent mogen deze overschotten niet gebruikt 
worden om investeringen te financieren. 

De regulatoire saldi (zowel deze met het karakter van een vordering als deze met het karakter van een 
schuld in hoofde van de netbeheerder) zijn, zoals dat steeds het geval geweest is in de 
meerjarenregulering van Elia, enkel en integraal bestemd om opgenomen te worden in de tarieven van 
de volgende regulatoire periode. Er is geen sprake van het gebruik ervan voor investeringsdoeleinden 
(zelfs indien de Europese reglementering toekomstige investeringen in interconnecties beschouwt als 
een eventuele bestemming van een positief saldo uit veilingopbrengsten). 

3.7. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN EN VAN DE 
TRANSMISSIETARIEVEN (BIJLAGE 2 VAN HET ONTWERPBESLUIT) 

40. Een respondent (FEBELIEC) denkt dat er een vertaalfout staat in punt 1.2,3° van de Nederlandse 
versie. 

In de beschrijving van de aansluitingstarieven opgenomen in punt 1.2, 3° van bijlage 2 van de 
voorgestelde tariefmethodologie, is een gedeelte van de tekst niet naar het Nederlands vertaald. Deze 
vergissing wordt vanzelfsprekend verbeterd in de aangepaste tekst van het besluit. 

Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen substantiële wijzigingen van aansluitingen enerzijds  
en substantiële wijzigingen van de installaties van de netgebruikers aangesloten op het net anderzijds, 
heeft de CREG eveneens punt 1.2, 3° verbeterd (zie ook nummer 41). 

3.7.1. Het periodieke tarief voor de installatie of de substantiële aanpassing, met inbegrip 
van de ontmanteling en de vernieuwing, van een eerste aansluitingsveld (bijlage 2 
van het ontwerpbesluit) 

41. Een respondent (FEBEG) vraagt verduidelijkingen over dit tarief en over het verband met de 
netcodes en met de aanpassingen aan de productie-eenheden. 

Het tarief voor de studie van een belangrijke wijziging is toegevoegd als gevolg van de inwerkingtreding 
van de netcode voor aansluitingen (Verordeningen 2016/1388 (DCC), 2016/631 (RfG) en 2016/1447 
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(HVDC)). Die codes zijn niet alleen van toepassing op nieuwe aansluitingen, maar ook op bestaande 
afsluitingen waarvoor een substantiële wijziging gerealiseerd werd5.  

Wanneer een netgebruiker (verbruiker, producent of HVDC-verbinding) zijn installaties wenst aan te 
passen, moet hij dit vooraf meedelen aan de bevoegde netbeheerder. Vervolgens kan deze 
netbeheerder de omvang van de wijzigingen bestuderen en, indien hij een nieuwe 
aansluitingsovereenkomst noodzakelijk acht, dit melden aan de regulator die dan beslist of de 
aansluitingsovereenkomst al dan niet herzien moet worden. 

Het is in die context en om een maximale transparantie te verzekeren dat in de tariefstructuur de 
mogelijkheid werd opgenomen om een specifiek tarief voor een dergelijke studie te creëren en dit op 
basis van artikel 4 van de aansluitingscode. Elia heeft evenwel altijd de mogelijkheid, bijvoorbeeld in 
een streven naar vereenvoudiging, van dergelijk specifiek tarief voor die studie niet voor te stellen en 
de bijkomende kost te laten dekken door een verhoogd tarief voor de detailstudie. 

Daarom erkent de CREG dat de formulering van de commentaren bij bijlage 2 kan leiden tot verwarring 
tussen de substantiële wijziging van een aansluiting en de substantiële wijziging van de installaties van 
de netgebruiker. Om dergelijke verwarring te vermijden, wordt een correctie voorgesteld. 

3.7.2. De vermeerderings- of verminderingscoëfficiënten die afhankelijk zijn van de 
configuratie van de aansluiting (bijlage 2 van het ontwerpbesluit) 

42. Een respondent (FEBEG) vraagt verduidelijking over deze coëfficiënten en het risico op 
discriminatie tussen technologieën of marktspelers en de verantwoording ervan, bijvoorbeeld tussen 
onshore en offshore windmolens. 

Een respondent (FEBELIEC) is voor een onderscheid afhankelijk van de onshore of offshore lokalisatie 
van de aansluiting wat de periodieke tarieven in punt 1.2.4° en 1.2.5° betreft om te vermijden dat de 
gebruikers die op het onshore net zijn aangesloten hun tarieven zien stijgen als gevolg van de 
ontwikkeling van een offshore net. 

De tariefmethodologie voorziet de mogelijkheid voor Elia om verhogings- of verminderingscoëfficiënten 
voor sommige tarieven voor te stellen in functie van uiteenlopende parameters zoals de technologie, 
de toestand (bijvoorbeeld onshore/offshore) of de configuratie van de aansluiting. Die mogelijkheid is 
voorzien om op een gepaste manier flexibel tarieven toe te passen in functie van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen. 

In voorkomend geval zal de CREG deze verminderings- en verhogingscoëfficiënten analyseren die Elia 
voorstelt in het kader van haar tariefvoorstel, in het bijzonder tegen de achtergrond van de principes 
van niet-discriminatie, evenredigheid en transparantie. De CREG zal er tevens over waken dat de 
opmerkingen van de markt in het kader van de raadpleging door Elia over de determinanten van de 
ontwikkelingen in het tariefvoorstel op een correcte wijze behandeld worden. 

3.7.3. De injectietarieven (bijlage 2 van het ontwerpbesluit) 

43. Een respondent (FEBEG) is tegen het behoud van injectietarieven (zowel in MWh als in MW) 
omdat ze de rentabiliteit van de productie-eenheden die op het Belgische net zijn aangesloten 
verminderen. Wat de benchmarking met de buurlanden van de tarieven voor injectie betreft, vraagt 
deze respondent dat (i) de netgebruikers betrokken zouden worden bij het uitvoeren van deze 
benchmarking, (ii) dat de buurlanden beperkt worden tot de landen waarmee België een 

                                                           

5 Zie artikel 4 van de codes 2016/1388 (DCC), 2016/631 (RfG) en 2016/1447 (HVDC). 
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interconnectie deelt en (iii) dat er rekening gehouden wordt met alle tarieven die aan de productie-
eenheden worden gefactureerd (cf. zowel de tarieven voor capaciteit als voor de geïnjecteerde 
energie, zonder dat die beperkt worden tot de tarieven voor het beheer van de infrastructuur. 

Artikel 12, § 5, 17° van de Elektriciteitswet, dat melding maakt van de tarifaire benchmark met de 
buurlanden beoogt “de tarieven voor het gebruik van het net”. 

De CREG verwacht daarom dat Elia, in het geval zij dit nodig acht, een tarifaire benchmarking voorstelt 
die betrekking heeft op het geheel van de toegangstarieven, dus de tarieven voor het beheer en voor 
de ontwikkeling van de netinfrastructuur, de diensten voor het beheer van het elektrisch systeem, de 
diensten voor de compensatie van onevenwichten – met uitzondering van het tarief voor het behoud 
en het herstel van het individuele evenwicht van toegangsverantwoordelijken – en de diensten die 
verband houden met de integratie van de elektriciteitsmarkt. 

De determinanten van de ontwikkelingen in het tariefvoorstel van Elia sullen, met inbegrip van een 
eventuele tarifaire benchmark, onderworpen worden aan een raadpleging van de markt. Op die manier 
zullen de netgebruiker de mogelijkheid hebben om hun standpunt ten overstaan van de genoemde 
tarifaire benchmark uit te drukken. In het kader van haar beslissing zal de CREG erover waken dat aan 
de opmerkingen die de marktspelers tijdens die raadpleging door Elia geformuleerd hebben op een 
correcte wijze gevolg wordt gegeven. 

Het begrip « buurland » moet breed geïnterpreteerd worden. In overeenstemming met het arrest van 
6 februari 2013 van het Hof van beroep te Brussel heeft Elia in haar tariefvoorstel voor de periode 2016-
2019 in de tarifaire benchmark voorgesteld om rekening te houden met de NWE-zone (+ Oostenrijk). 
Gezien de evolutie van de koppeling van de Europese markten die zich sinds het vorige tariefvoorstel 
hebben voorgedaan, en gezien deze die op korte termijn verwacht worden (bijvoorbeeld, go-live van 
Xbid en van MNG), verwacht de CREG zich eraan dat de landen die in het kader van de tarifaire 
benchmark voor de periode 2020-2023 bestudeerd werden, minstens deze bevatten van de zone NWE 
(+Oostenrijk). 

3.7.4. De compensatie van de verliezen aan actieve energie op het federale transmissienet 
door de ARP’s/BRP’s in natura (bijlage 2 van het ontwerpbesluit) 

44. Een respondent (FEBEG) is tegen het behoud van de compensatie van de verliezen aan actieve 
energie op het federale transmissienet door de ARP’s/BRP’s in natura omdat dit een financieel risico 
voor de ARP’s inhoudt, niet transparant is voor de netgebruikers en een asymmetrische behandeling 
van centrale en decentrale productie-eenheden invoert. Deze respondent is voorstander van een 
compensatie van deze verliezen aan actieve energie op het federale transmissienet door de 
transmissienetbeheerder. 

De beslissing tot het al dan niet behouden van de compensatie in natura door de ARPs/BRPs van de 
verliezen aan actieve energie in federale transmissienet behoort niet tot de bevoegdheid van de CREG. 
De tariefmethodologie voorziet de dekking van de aankopen van energie door de netbeheerder 
bestemd voor de compensatie van de netverliezen. Een stimulans daartoe werd eveneens voorzien 
omdat deze kosten deel uitmaken van de categorie van beïnvloedbare kosten. 

In de huidige stand van de besprekingen over het federale technische reglement worden enkel de 
aankopen van energie voor de compensatie van de verliezen op gewestelijk niveau voorzien. Indien het 
federale technische reglement zou evolueren in de zin van het opheffen van de compensatie door de 
ARPs/BRPs in natura van de verliezen aan actieve energie op het federale transmissienet, zal de kost 
van de bijkomende aankopen aan actieve energie op dezelfde manier behandeld worden als deze van 
de gewestelijke netverliezen. 
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3.8. DE TARIEFMETHODOLOGIE NEMO (BIJLAGE 3 VAN HET 
ONTWERPBESLUIT) 

45. Een respondent (FEBELIEC) verwijst naar opmerkingen die hij had geformuleerd tijdens de 
openbare raadpleging die leidde tot de invoering van deze bijlage. Deze respondent dringt erop aan 
dat de impact van de “floor” op de netgebruikers zo veel mogelijk beperkt wordt. 

Hoewel de CREG tussen 31 oktober en 17 november 2014 een openbare raadpleging heeft gehouden 
over de tariefmethodologie voor Nemo, zoals opgenomen in bijlage 3 van het ontwerpbesluit, had de 
CREG geen reactie ontvangen van FEBELIEC op deze openbare raadpleging. 

De impact van de « floor” op de netgebruikers hangt enerzijds af van de hoogte van de congestierentes 
die ontvangen zullen worden op deze interconnectie en anderzijds van de hoogte van de “floor”. Voor 
de indienststelling van de interconnectie en in overeenstemming met punt 9.2 van deze bijlage 3, zal 
de CREG erover waken dat het niveau aan beheersbare kosten, waarmee rekening gehouden wordt 
voor de bepaling van de hoogte van de “floor”, redelijk is. Tijdens de periode dat de interconnectie 
uitgebaat wordt, zal de CREG de beschikbaarheid ervan controleren en zo nodig de bepalingen 
toepassen voorzien onder punt 12 van bijlage 3. 

3.9. DE BIJZONDERE STIMULANS VOOR BELANGRIJKE EN SPECIFIEKE 
INVESTERINGEN IN HET NET VOOR EEN AD HOC VASTGESTELDE 
TERMIJN 

46. Een respondent (FEBELIEC) denkt dat de CREG deze bijlage is vergeten bij te werken voor de 
periode 2020-2023. 

Het niet aanpassen van deze bijlage is geen vergetelheid van de CREG: zoals opgemerkt in punt 1 
daarvan, is deze stimulans slechts geldig in de loop van de tariefperiode 2016-2019, zij het ongeacht 
het punt 7, 2de en 3de lid daarvan: het laatste gedeelte van de stimulans over de periode 2016-2019 kan 
inderdaad nog verrekend worden tijdens een beperkt aantal jaren van de regulatoire periode 2020-
2023. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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BIJLAGE 1 

De documenten die de CREG heeft gebruikt voor de raadpleging over het 

ontwerpbesluit van de tariefmethodologie voor de transmissie van 

elektriciteit voor de regulatoire periode 2020-2023 

 

BIJLAGE 2 

De ontvangen antwoorden van de individuele respondenten  

Deze bijlage wordt aan onderhavig raadplegingsverslag toegevoegd als afzonderlijk document. 


