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INLEIDING 

Het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) besliste, 
op grond van artikel 33, § 1 van zijn huishoudelijk reglement, om een openbare raadpleging op zijn 
website te organiseren van 9 februari 2018 tot 2 maart 2018 aangaande haar ontwerpbesluit tot 
wijziging van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het 
transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. 

De CREG heeft 9 niet-vertrouwelijke reacties ontvangen op de openbare raadpleging (BDRA, EDF 
LUMINUS, ELIA, ENGIE, ENERGIE VERTE, FEBEG, FEBELIEC, LAMPIRIS, en ODE/EDORA) en één 
vertrouwelijke reactie van het Belgian Offshore Platform (hierna; het BOP).  

De geformuleerde opmerkingen worden hierna besproken. Deze worden gegroepeerd per thema. 
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1. ONTVANGEN REACTIES MET BETREKKING TOT 
MODULAR OFFSHORE GRID 

Het BOP, Energie Verte, ELIA en FEBEG formuleerden inhoudelijke opmerkingen op de bepalingen over 
het Modular Offshore Grid (hierna; het MOG). Deze worden hierna besproken samen met de 
vaststellingen van de CREG. 

1.1. BOP 

1.1.1. Opmerkingen 

[vertrouwelijk] 

1.1.2. Reactie van de CREG 

[vertrouwelijk] 

1.2. ENERGIE VERTE 

1.2.1. Opmerkingen 

ASBL EVE Energie Verte heeft als volgt gereageerd op de consultatie1: 

Volgens mij ligt de toekomst op middellange termijn in de constructie van een HVDC-
elektriciteitslijn van ca. 5 GW tussen de Marokkaanse Atlantische kust en onze Noordzeekust 
… daar we gemakkelijk gemiddeld enkele GW kunnen produceren voor 5 centiem per kWh 
in dit gebied van DAKHLA-NOUADHIBOU, met zeer constante winden en zon in overvloed, 
om vervolgens een deel van de productie naar hier over te brengen voor 4 centiem per kWh 
met zeer weinig verlies, zodat we deze offshore productie op middellange afstand 
(± 3.000 km) zouden moeten kunnen invoeren voor een bedrag van 100 euro per MWh. 

Kunt u ervoor zorgen dat uw regelgeving dit mogelijk zou maken of zelfs in de hand zou 
werken en kunt u bovenal een verplichting creëren inzake ambitieuze offerteaanvragen in 
deze zin, opdat dit voorstel werkelijkheid zou worden en ons zou toelaten onze kerncentrales 
op korte termijn te sluiten en minder afhankelijk te worden van fossiele energiebronnen, zo 
mogelijk door deze te koppelen aan bepalingen inzake significante participatie van de 
bevolking in de investering (meer bepaald via het openbaar spaarwezen in België) en aan 
gevolgen voor de werkgelegenheid in ons land? 

                                                           

1 Vrije vertaling van: « Je pense que l’avenir réside à moyen terme dans la réalisation d’une ligne électrique HVDC de quelque 

5 GW reliant la côte atlantique marocaine à notre côte en Mer du Nord … car on peut facilement produire quelques GW en 
moyenne, à 5 cents le kWh dans cette zone de DAKHLA-NOUADHIBOU, avec vents très constants et du soleil à profusion, puis 
ramener chez nous une partie pour 4 cents le kWh avec très peu de pertes, si bien qu’on devrait pouvoir importer de cet off 
shore semi-lointain (+-3000 km) pour 100 euros le MWh. 
Pouvez-vous prévoir que ce soit possible ou même facilité par vos règlementations et surtout rendre obligatoires des appels 
d’offres ambitieux dans ce sens, pour que cette proposition devienne réalité et nous permette de fermer à court terme nos 
centrales nucléaires et être moins dépendants des énergies fossiles, si possible et autant que faire se peut, en les 
accompagnant de clauses de participation significative populaire à l’investissement (épargne publique notamment en 
Belgique) et de retombées en matière d’emplois dans notre pays ? » 
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1.2.2. Reactie van de CREG 

De CREG neemt akte van de opmerking, maar wenst er echter op te wijzen dat zij als regulerende 
instantie de investeringen van de netbeheerders enkel kan goedkeuren via de goedkeuring van de 
transmissienettarieven voor elektriciteit en aardgas. Met andere woorden, investeringen van de 
netbeheerders kan zij enkel vergoeden via de transmissienettarieven. De tariefmethodologie, die de 
basis is voor de goedkeuring van de transmissienettarieven, maakt de evenwichtige ontwikkeling 
mogelijk van het transmissienet en de netten met een transmissiefunctie, in overeenstemming met 
het ontwikkelingsplan en de investeringsplannen zoals in voorkomend geval goedgekeurd door de 
bevoegde overheden.  

De door ASBL EVE Energie Verte voorgestelde investering maakt noch deel uit van een goedgekeurd 
ontwikkelingsplan.  

1.3. ELIA 

1.3.1. Opmerkingen 

Elia merkt op dat het ontwerpbesluit dat ter consultatie werd voorgelegd niet volledig overeenstemt 
met de inhoud van de Regulatory Note, i.e. het document (als bijlage bij dit raadplegingsverslag 
gevoegd) dat de principes bevat in verband waarmee de CREG de verbintenis was aangegaan om ze 
op te nemen in het ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefmethodologie - dat het voorwerp was van 
de openbare raadpleging. Nochtans heeft de CREG met haar schrijven van april 2017 bevestigd dat de 
principes die opgenomen zijn in deze nota als basis zouden dienen voor het ontwerpbesluit.  Elia meent 
dat er tussen de netbeheerders en hun regulator een voldoende niveau van wederzijds vertrouwen 
moet kunnen bestaan opdat de TNB belangrijke verwezenlijkingen inzake welvaart voor de 
gemeenschap zou kunnen ondernemen terwijl nog niet alle elementen van het rechts- en regelgevend 
kader definitief zijn vastgelegd. Elia is van mening dat ze, inzonderheid voor het MOG, blijk heeft 
gegeven van haar bereidheid en haar vermogen om, parallel met het wetgevend proces, waarvan het 
verloop en de duur voor haar onvoorzienbaar zijn, te verzekeren dat de fasen die, in het beheer van 
het project worden doorlopen, moeten worden doorlopen binnen de vereiste termijnen om Elia toe 
te laten de verbintenissen na te komen die ze heeft aangegaan ten aanzien van de overheden en de 
stakeholders. Inzonderheid heeft ze bewezen, wanneer dat noodzakelijk was, in staat te zijn te 
anticiperen op zware financiële beslissingen, die gepaard gaan met aanzienlijke verbintenissen. Ze 
heeft dat gedaan op basis van het wederzijds vertrouwen dat is gegroeid tijdens de besprekingen met 
de CREG op wie ze regelmatig een beroep heeft gedaan tussen 2015 en 2017 evenals op basis van het 
akkoord waartoe die besprekingen hebben geleid en dat de CREG zelf heeft geformaliseerd. 

1.3.2. Reactie van de CREG 

De CREG neemt akte van de opmerkingen van Elia. Om te beginnen stelt de CREG vast dat een zeer 
beperkt aantal principes die zijn opgenomen in de Regulatory Note waarnaar Elia verwijst niet zijn 
geformaliseerd in de tariefmethodologie: deze principes, zoals de hoogte van de OPEX-budgetten, 
moeten worden geformaliseerd in andere documenten (bv. het tariefvoorstel). Overeenkomstig haar 
verbintenissen, geformaliseerd in haar schrijven van april 2017 (zie bijlage), stelt de CREG vervolgens 
vast dat de overige principes die zijn opgenomen in de Regulatory Note, zoals de hoogte van de 
aanvullende risicopremie tot dekking van de aanvullende risico's in verband met het Modular Offshore 
Grid, wel zijn opgenomen in het ontwerpbesluit van de CREG. 
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1.4. FEBEG 

1.4.1. Opmerkingen 

De eerste opmerking van FEBEG heeft betrekking op de inschatting van 2,5 M€ en 17,5 M€ voor de 
economische impact van de risico’s voor de ontwikkelings- en constructiefase. FEBEG stelt zich de 
vraag waarmee deze kosten gebenchmarkt werden, of dit kosten zijn die bovenop de normale kosten 
voor onshore installaties komen en wat de normale kosten voor onshore installaties zijn. 

De tweede opmerking van FEBEG heeft betrekking op de risicopremie van 1,4%. FEBEG vraagt zich af 
waarmee deze gebenchmarkt werd of wat risicopremie is voor onshore installaties. 

Daarnaast vraagt FEBEG bevestiging bij enkele cijfers zoals CAPEX (392,59 M€) en OPEX (318 M€ over 
30 jaar) en schat hij de risicopremie in op 5,5 M€ per jaar gedurende 30 jaar. Tenslotte vraagt FEBEG 
of dit bedrag bovenop de redelijke marge van Elia komt. 

Als vierde opmerking vraagt FEBEG zich af in welke mate, naast het vrijwaren van het 
concurrentievermogen van de elektro-intensieve eindafnemers, de CREG ook rekening houdt met het 
vrijwaren van het concurrentievermogen van productie-installaties bij het definiëren van eventuele 
aanvullende kosten voortvloeiend uit het MOG.  

Als laatste opmerking vraagt FEBEG zich af in welke mate de Europese verordening (EU) Nr. 347/2013 
van toepassing is op MOG aangezien MOG niet nominatief is opgenomen in de lijst van PCI’s. 

1.4.2. Reactie van de CREG 

Elia heeft een analyse gemaakt van de extra risico’s die zij loopt voor het MOG ten opzichte van de 
onshore activiteiten. De CREG heeft deze risico’s onderzocht en vastgesteld dat ondanks de reeds 
genomen mitigerende maatregelen het risico van het MOG, door onder andere de onzekere weers- en 
werkomstandigheden op zee, effectief hoger is dan onshore investeringen.  

De CREG heeft deze risicopremie van 1,4% vastgesteld op basis van een discounted cashflow model 
waarbij de inkomsten van de premie voldoende zijn om de eventuele risico’s van de ontwikkelings- en 
constructiefase op te vangen. Voor onshore activiteiten bestaat er geen risicopremie en geldt enkel de 
normale billijke winstmarge. Voor offshore wordt deze risicopremie net toegekend omdat de risico’s 
ook hoger zijn ten opzichte van de onshore activiteiten. 

De CREG kan bevestigen dat het MOG momenteel begroot wordt op 392,5 M€. De OPEX  cijfers kan zij 
echter momenteel niet bevestigen omdat dit deel uitmaakt van de goedkeuring van het tariefvoorstel. 
De risicopremie van 1,4% wordt evenwel enkel toegekend indien de financiële structuur (EV/RAB) 
kleiner of gelijk is aan 33% (volgens artikel 6 van het ontwerpbesluit). Dit betekent dat de risicopremie 
per jaar gelijk is aan maximaal 1,8 M€2. De risicopremie wordt toegekend bovenop de normale billijke 
winstmarge. 

Het Modular Offshore Grid maakt deel uit van het transmissienet. Net zoals de kosten van het onshore 
net zal de CREG de kosten van het MOG verdelen over alle netgebruikers conform bijlage 2 van de 
tariefmethodologie. Dit gebeurt op een niet-discriminatoire wijze rekening houdende met de 
richtsnoeren die vastgelegd zijn in de Elektriciteitswet zodat de tarieven kostenreflectief zijn. 

                                                           

2 = 33% * 1,4%*392,5 M€. 
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De CREG heef haar methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- 
en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s vastgelegd in beslissing (A)160707-CDC-
1480. In paragraaf 69 wordt het toepassingsgebied van de methodologie toegelicht als volgt: 

Uit artikel 13.1 van de Verordening nr. 347/2013 blijkt dat er op de PCI's een stimulans kan 
worden toegepast wanneer de projectpromotoren ervan worden geconfronteerd met een 
groter risico. De methodologie en de criteria die de reguleringsinstanties dienen te 
publiceren, met toepassing van artikel 13.6, dienen om het eventuele hogere risico waarmee 
PCI's te maken krijgen, te kunnen evalueren. 

Strikt genomen heeft de methodologie voor de risicoanalyse dus enkel betrekking op de 
PCI's. 

 Zoals ACER heeft opgemerkt in zijn advies 03-2014 , verhindert niets echter dat de nationale 
regulatoren, op basis van de nationale wetgeving en in overeenstemming met artikel 37(8) 
van de Verordening 2009/72/EG en artikel 41(8) van Verordening 2009/73/EG, stimulansen 
toekennen aan niet-PCI-projecten met bijzondere risicoprofielen, of in voorkomend geval, 
aan alle infrastructuurprojecten. Met andere woorden, niets verhindert een 
projectpromotor om een dossier uit te werken volgens de methodologie die in deze beslissing 
werd vastgelegd. 

Hieruit blijkt dat de CREG haar methodologie ook kan toepassen op andere projecten dan PCI’s. 

2. ONTVANGEN REACTIES M.B.T. OPSLAG 

BDRA, EDF LUMINUS, EDORA, Engie, FEBEG, FEBELIEC en LAMPIRIS hebben opmerkingen geformuleerd 
bij de bepalingen van de opslag. 

Deze opmerkingen worden hierna besproken. 

2.1. BDRA 

2.1.1. Opmerkingen 

Hoewel ze voorstander is van technologisch neutrale ondersteunende maatregelen die aanzetten tot 
de ontwikkeling van flexibele middelen op het elektriciteitsnet, meent BDRA dat het voorstel van de 
CREG geen rekening houdt met het richtsnoer zoals ingevoerd door de wet van 13 juli 2017 volgens 
hetwelk de prikkels voor elektriciteitsopslag niet-discriminerend en evenredig moeten zijn. 

BDRA is van mening dat de door de CREG voorgestelde steunmaatregel te ingrijpend is in vergelijking 
met de tegenprestaties die van de investeerders worden gevraagd in geval van uitbreiding van een 
bestaande centrale. 

BDRA is van mening dat de voorgestelde steun discriminerend is ten aanzien van andere netgebruikers 
en andere vormen van flexibiliteit die een weerslag kunnen hebben die vergelijkbaar is met de opslag: 

i. een netgebruiker die zijn afnames verplaatst van een tijdstip met een hoge netbelasting 
naar een tijdstip met een lagere netbelasting, levert een bijdrage die vergelijkbaar is met 
die van een opslagcentrale maar is geen begunstigde van de steunmaatregel; 

ii. de opslagcentrales die rechtstreeks zijn aangesloten op de installaties van een 
netgebruiker ("behind the meter"), zijn geen begunstigden van de steunmaatregel. 
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Tot slot meent BDRA dat deze steunmaatregelen alleen ten goede zou mogen komen van projecten 
waarvoor er tot op heden geen enkele investeringsbeslissing is goedgekeurd. 

2.1.2. Reactie van de CREG 

Wat betreft de drempel voor capaciteitsverhoging, voor een bestaande opslaginstallatie die moet 
worden overschreden om de voordelen te genieten van het voorgestelde tariefregime (cf. +7,5% 
inzake zowel geïnstalleerde capaciteit als inzake opgeslagen energie), stelt de CREG vast dat deze 
drempel is vastgesteld op een niveau dat gevoelig hoger ligt dan het niveau in Duitsland (cf. +7,5% van 
de geïnstalleerde capaciteit en/of3 +5% van de opgeslagen energie) en dat deze drempel op een te 
hoog niveau zou zijn vastgesteld, althans volgens de antwoorden op deze raadpleging vanwege de 
exploitanten van de grootste twee installaties voor elektriciteitsopslag die operationeel zijn op het 
Belgisch grondgebied. 

Wat betreft het discriminerend karakter van het door de CREG voorgestelde tariefkader, stelt de CREG 
vooreerst vast dat artikel 12, §5 van de elektriciteitswet het voor de CREG mogelijk maakt een 
afzonderlijk tariefregime vast te stellen voor de op het transmissienet aangesloten installaties voor 
elektriciteitsopslag. De CREG stelt vast dat geen enkele analoge wetsbepaling ten opzichte van de 
elektriciteitswet de CREG machtigt om een bijzonder tariefregime uit te werken voor de twee 
scenario's waarnaar BDRA verwijst en die overigens, volgens de CREG, betrekking hebben op 
verschillende situaties die een verschillende behandeling kunnen vereisen: 

i. In tegenstelling met een rechtstreeks op het transmissienet aangesloten opslaginstallatie 
die onvermijdelijk meer transmissietarieven betaalt telkens een opslagcyclus (cf. afname 
en injectie) wordt uitgevoerd, betaalt een netgebruiker die zijn afnames in de tijd 
verplaatst niet noodzakelijk meer transmissietarieven; 

ii. Zoals aangetoond in afdeling VI.1.1.3 van haar studie 1412, met betrekking tot een 
rechtstreeks op het transmissienet aangesloten opslaginstallatie, is het probleem van de 
transmissietarieven die worden aangerekend aan de opslagcentrales verschillend voor de 
opslagcentrales "behind the meter" van een verbruiker die over voldoende verbruik 
beschikt. Zelfs bij gebrek aan een steunmechanisme, voor een batterij met een 
rendement van 90% en ten opzichte van een directe aansluiting op het net, laat een 
aansluiting "behind the meter" toe de variabele kosten in verband met de afnames te 
delen door ca. een factor 10 en de variabele kosten met betrekking tot de injectie volledig 
te annuleren. 

2.2. EDF-LUMINUS 

2.2.1. Opmerkingen 

Overeenkomstig het richtsnoer 17 van artikel 12, §5 van de elektriciteitswet nodigt EDF LUMINUS de 
CREG uit om ook een benchmarking te maken van de tarieven die aan de productie-eenheden worden 
aangerekend. EDF LUMINUS is van mening dat deze benchmarking zou moeten leiden tot een 
vrijstelling van transmissietarieven voor de productie-eenheden, zoals dit het geval is in Duitsland en 
Nederland. 

                                                           

3 Om de voordelen van de steunmaatregel te genieten dient er aan slechts een van beide voorwaarden te worden voldaan. 
Vanzelfsprekend kan wie aan beide voorwaarden voldoet eveneens de steunmaatregel genieten. 
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EDF LUMINUS wijst ook op een tegenspraak tussen de formulering van artikel 4, §8 van de geplande 
tariefmethodologie en de bepalingen betreffende de elektriciteitsopslag zoals opgenomen in de 
elektriciteitswet.  

EDF LUMINUS merkt op dat, in het geval waarin de rendementsverliezen eveneens zouden worden 
vrijgesteld, de ondersteunende diensten van een productie-eenheid eveneens zouden moeten worden 
vrijgesteld van injectietarieven. 

 

2.2.2. Reactie van de CREG 

Hoewel deze opmerking geen verband houdt met het voorwerp van deze raadpleging, wijst de CREG 
erop dat de injectietarieven die in de periode 2016-2019 worden aangerekend aan de productie-
eenheden werden geplafonneerd op het niveau van het gemiddelde van de injectietarieven die in 2015 
werden gefactureerd in de landen van de zone Noordwest-Europa (tevens de geografische zone die 
als referentie wordt genomen in de studie betreffende de transmissietarieven die worden 
aangerekend voor de elektriciteitsopslag die de CREG heeft besteld bij Deloitte). Deze handelwijze 
beantwoordt aan de bepaling 2.6 van de bijlage 2 van de tariefmethodologie die bepaalt: “De tarieven 
zoals bedoeld in 2.2., toegepast op de injectie, (…) worden bepaald rekening houdend met ieder 
criterium dat door de commissie relevant wordt geacht, zoals een benchmarking met de buurlanden, 
teneinde 's lands bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de betrokken 
productie-eenheden niet in het gedrang te brengen.". 

De CREG ziet geen tegenspraak tussen de formulering van artikel 4, §8 van de geplande 
tariefmethodologie en de definitie van elektriciteitsopslag zoals opgenomen in de elektriciteitswet. De 
opslag van elektriciteit wordt immers als volgt gedefinieerd in de elektriciteitswet: "eender welk proces 
waarbij, via eenzelfde installatie, elektriciteit van het net wordt afgenomen om die later volledig, onder 
voorbehoud van rendementsverliezen, terug in het net te injecteren”. Artikel 12, §5, 27° van zijn kant 
bepaalt: "Voor de installaties voor de opslag van elektriciteit die aangesloten zijn op het transmissienet 
of op de netten met een transmissiefunctie, bevat de tariefmethodologie prikkels om op niet 
discriminerende en proportionele wijze de elektriciteitsopslag te bevorderen. Een apart tariefregime 
voor de opslag van elektriciteit kan daarbij worden bepaald door de Commissie." Artikel 4, §8 van de 
beoogde tariefmethodologie van zijn kant bepaalt wat volgt: "De installaties voor de opslag van 
elektriciteit aangesloten op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie (...) genieten 
van een vrijstelling van de transmissietarieven, met uitzondering van de aansluitingstarieven, tijdens 
een periode van 10 jaar na de oorspronkelijke indienststelling ervan (…)". 

De CREG bevestigt dus dat de rendementsverliezen ook een totale of gedeeltelijke vrijstelling van 
transmissietarieven gedurende een beperkte periode genieten. 

Wat betreft het discriminerend karakter van het door de CREG voorgestelde tariefkader, stelt de CREG 
vooreerst vast dat artikel 12, §5 van de elektriciteitswet het voor de CREG mogelijk maakt een 
afzonderlijk tariefregime vast te stellen voor de op het transmissienet aangesloten installaties voor 
elektriciteitsopslag. De CREG stelt vast dat geen enkele analoge bepaling van de elektriciteitswet 
betrekking heeft op de afnames van de ondersteunende diensten van de productie-eenheden. 
Vervolgens stelt de CREG vast dat, ten opzichte van wat de aan de afnames gefactureerde 
transmissietarieven vertegenwoordigen in de kosten van een installatie voor elektriciteitsopslag, de 
aan een productie-eenheid gefactureerde afnametarieven niet meer dan een verwaarloosbaar deel 
van de kosten van een productie-eenheid vertegenwoordigen. Daarbij is de CREG van mening dat het 
gaat om verschillende situaties die een verschillende behandeling kunnen vereisen. 
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2.3. EDORA 

2.3.1. opmerkingen 

Hoewel EDORA voorstander is van steunmaatregelen die het systeem flexibeler moeten maken, wijst 
het erop dat het belangrijk is dat die maatregelen technologisch neutraal en bovendien niet-
discriminerend zijn. 

EDORA is van mening dat een netgebruiker die zijn afnames verplaatst van een tijdstip met een hoge 
netbelasting naar een tijdstip met een lagere netbelasting, een bijdrage levert die vergelijkbaar is met 
die van een opslagcentrale maar geen begunstigde is van de steunmaatregel. 

EDORA benadrukt dat de opslageenheden die niet rechtstreeks zijn aangesloten op het net ("behind 
the meter") ook zouden moeten kunnen profiteren van de steunmaatregel. 

Volgens EDORA is de door de CREG voorgestelde steunmaatregel niet toereikend en is de dubbele 
facturering van de injectie-/afnametarieven onhoudbaar.  

2.3.2. Reactie van de CREG 

Wat betreft de technologische neutraliteit onderstreept de CREG dat het steunmechanisme geen 
onderscheid maakt tussen de verschillende technologieën die toelaten elektriciteit op te slaan (cf. 
pompcentrales, batterijen enz.) noch in functie van de grootte van de installaties voor 
elektriciteitsopslag. 

Wat betreft het "discriminerend" karakter van het door de CREG voorgestelde tariefkader, stelt de 
CREG vooreerst vast dat artikel 12, §5 van de elektriciteitswet het voor de CREG mogelijk maakt een 
afzonderlijk tariefregime vast te stellen voor de op het transmissienet aangesloten installaties voor 
elektriciteitsopslag. De CREG stelt vast dat geen enkele analoge wetsbepaling betrekking heeft op de 
twee scenario's waarnaar EDORA verwijst en die volgens de CREG betrekking hebben op verschillende 
situaties die een verschillende behandeling kunnen vereisen: 

i. In tegenstelling tot een rechtstreeks op het transmissienet aangesloten opslaginstallatie 
die onvermijdelijk meer transmissietarieven betaalt telkens een opslagcyclus wordt 
uitgevoerd, stelt de CREG vast dat een netgebruiker die zijn afnames in de tijd verplaatst 
niet noodzakelijk meer transmissietarieven betaalt; 

ii. Zoals aangetoond in afdeling VI.1.1.3 van haar studie 1412, en met betrekking tot een 
rechtstreeks op het transmissienet aangesloten opslaginstallatie, stelt de CREG vast dat 
het probleem van de transmissietarieven die worden aangerekend aan de opslagcentrales 
veel minder kritiek is voor de opslagcentrales "behind the meter" van een verbruiker die 
over voldoende verbruik beschikt. Zelfs bij gebrek aan een steunmaatregel, voor een 
batterij met een rendement van 90% en ten opzichte van een directe aansluiting op het 
net, laat een aansluiting "behind the meter" toe de variabele kosten in verband met de 
afnames te delen door ca. een factor 10 en de variabele kosten met betrekking tot de 
injectie volledig te annuleren. 

De CREG neemt nota van de opinie volgens dewelke de voorgestelde maatregel ontoereikend zou zijn. 
Bij gebrek aan een meer uitgewerkte argumentatie verwijst de CREG naar de ontwikkelingen zoals 
opgenomen in de reacties van de CREG op de antwoorden van Engie en Lampiris. 
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2.4. ENGIE 

2.4.1. Opmerkingen 

Volgens Engie laten de transmissietarieven, die meer dan de helft van de exploitatiekosten van de 
centrale van COO vertegenwoordigen, niet langer toe de onderhoudsinvesteringen te verantwoorden 
die noodzakelijk zijn om de totale capaciteit van de centrale beschikbaar te houden.  

Tot staving van haar betoog baseert Engie zich op twee analyses van het consultancybureau Deloitte 
die ze als bijlage bij haar reactie voegt.  

Uit de eerste analyse blijkt dat de transmissietarieven die in België toepasselijk zijn op de opslag veel 
hoger zijn dan in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Van de bestudeerde landen heeft alleen het 
Verenigd Koninkrijk hogere transmissietarieven dan België, maar die worden gecompenseerd door 
hogere inkomsten die afkomstig zijn van de capaciteitsmarkt. 

De tweede analyse toont aan dat de maximale bruto marge (gedefinieerd als gelijk aan het totaal van 
de inkomsten waarvan de huidige transmissiekosten worden afgetrokken) die de Belgische 
opslagcentrale zou kunnen realiseren ongeveer 10 M€ per jaar bedraagt. Volgens Engie volstaat deze 
marge niet voor de dekking van haar operationele kosten (personeel, terugkerend onderhoud, 
verzekeringen en belastingen …) die worden geraamd op 10 M€ per jaar en de kapitaaluitgaven voor 
onderhoud (renovatie van de dichtheid van het bovenbekken, renovatie van het benedenbekken, 
terugspoelen van de stators …) die worden geraamd op gemiddeld 5 M€ per jaar. 

Volgens Engie is het voorstel van de CREG uit economisch oogpunt onaanvaardbaar en wel om drie 
redenen: 

1) De te realiseren investeringen om de gedeeltelijke vrijstelling te genieten, zijn aanzienlijk. 
Een toename van de opgeslagen energie met meer dan 7,5% vereist een investering die 
op 30 M€ wordt geraamd, met een operationale indienststelling die er ten vroegste eind 
2020 zou komen. Een vermogenstoename met meer dan 7,5% veronderstelt dat grote 
demontagewerken meerdere jaren worden vooruitgeschoven voor een bedrag dat wordt 
geraamd op 20 M€ en dat er bovendien een investering van 10 M€ wordt gedaan voor de 
vermogenstoename, die ten vroegste pas in 2023 zouden kunnen worden voltooid. 

2) Aldus zou Engie de door de CREG voorgestelde gedeeltelijke vrijstelling pas ten vroegste 
in 2023 kunnen genieten. Tot die tijd zouden de transmissietarieven ongewijzigd blijven. 

3) De door de CREG voorgestelde duur van de vrijstelling (5 jaar) is te kort: volgens Engie zou 
die duur - net als in Duitsland - 10 jaar moeten bedragen. 

2.4.2. Reactie van de CREG 

De CREG heeft kennis genomen van de inhoud van beide studies die Engie bij Deloitte heeft besteld.  

Om te beginnen stelt de CREG vast dat deze studies voornamelijk focussen op de huidige situatie en 
zeer weinig aandacht hebben voor de gevolgen van het door de CREG voorgestelde tariefregime. Zo 
tonen deze studies op geen enkele wijze aan dat het door de CREG voorgestelde tariefregime niet zou 
volstaan om de activiteit van de centrale van COO te bestendigen. 

Ten tweede stelt de CREG vast dat sommige hypothesen van Engie/Deloitte leiden tot een 
overschatting van de kosten (cf. OPEX en CAPEX voor onderhoud respectievelijk 10 en 5 M€ per jaar) 
en, wanneer ze worden vergeleken met het afname- en injectiegedrag dat tijdens het jaar 2017 
werkelijk werd waargenomen voor de centrale van COO, tot een onderschatting van bepaalde 
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inkomsten met grootteordes van meerdere miljoenen euro per jaar; als gevolg daarvan mag er worden 
getwijfeld aan de vaststelling door Engie volgens dewelke de centrale van COO vandaag niet bij machte 
zou zijn haar OPEX en CAPEX inzake onderhoud te dekken. 

Tevens stelt de CREG vast dat deze studies geen vraagtekens plaatsen bij de inhoud van de studie die 
de CREG bij Deloitte heeft besteld en evenmin bij de conclusies die de CREG heeft gemaakt op basis 
van die studie. De CREG beseft dat de gestelde voorwaarden om deel te nemen aan het tariefregime 
veeleisend zijn en de uitvoering van ingrijpende civieltechnische werken vereisen. Ten aanzien van de 
andere netgebruikers is de CREG van mening dat het gaat om een redelijke tegenprestatie teneinde 
een aanzienlijke vrijstelling (cf. 80%) van de transmissietarieven gedurende een periode van vijf jaar te 
kunnen genieten. In vergelijking met het tariefkader in Duitsland vallen de strengere voorwaarden die 
de CREG oplegt om aan het beoogde tariefregime te kunnen deelnemen te verklaren door haar 
vaststelling dat de Belgische transmissietarieven (cf. 10 €/MWh volgens Deloitte) vandaag gevoelig 
concurrentiëler zijn dan de Duitse transmissietarieven die worden gefactureerd aan de bestaande 
opslagcentrales die geen uitbreidingswerken uitvoeren (cf. tussen 32 en 85 €/MWh volgens Deloitte). 

De CREG is zich er ook bewust van dat de uitvoering van deze civieltechnische werken onvermijdelijk 
met zich meebrengt dat de capaciteitstoename van de opslaginstallatie pas over meerdere jaren 
waarneembaar zal zijn. Overwegende dat het tariefregime pas uitwerking heeft vanaf de 
wederindienststelling na afloop van de uitbreidingswerken, klopt het dat de investeerder die beslist 
uitbreidingswerken uit te voeren aan zijn installatie voor elektriciteitsopslag pas na meerdere jaren 
van het tariefregime zal kunnen profiteren. De CREG onderstreept dat een dergelijke handelwijze ook 
wordt toegepast in Duitsland maar dat dit niet onvermijdelijk met zich meebrengt dat de 
transmissietarieven gedurende al die jaren ongewijzigd blijven. Er worden immers nieuwe tarieven van 
kracht op 1 januari 2020 en, zoals het geval was op 1 januari 2016, zouden bepaalde aanpassingen van 
de tariefstructuur gunstige gevolgen kunnen hebben voor de opslag. De CREG wijst erop dat, 
voornamelijk als gevolg van de invoering vanaf 1 januari 2016 van het tarief voor de jaarlijkse piek voor 
afname dat normalerwijze nul €/jaar bedraagt voor de installaties voor elektriciteitsopslag, de 
transmissietarieven die worden gefactureerd aan de centrale van COO tussen 2015 en 2017 al zijn 
gedaald met 25%.  

Gelet op de door Engie genoemde investeringsbedragen meent de CREG dat de periode van vijf jaar 
waarin zij voorziet een redelijke periode is. Indien de noodzakelijke uitbreidingswerken immers 
worden gerealiseerd, en bij ongewijzigde tariefstructuur, zou het door de CREG voorgestelde 
tariefregime een steunmaatregel voor een totaal bedrag van ca. 50 M€ vertegenwoordigen voor de 
centrale van COO. Dit bedrag is iets hoger dan het totaal van de CAPEX die volgens Engie nodig zijn om 
de noodzakelijke uitbreiding te realiseren (cf. 40 miljoen bijkomende CAPEX + vooruitbetaling van 
20 miljoen aan CAPEX die later moesten worden gerealiseerd). 

De CREG benadrukt dat het beoogde tariefregime niet tot doel heeft in haar eentje de investeringen 
te doen renderen die worden gerealiseerd om de capaciteit van een installatie voor elektriciteitsopslag 
te verhogen: dit tariefregime heeft tot doel de uitvoering van dergelijke investeringen te bevorderen 
waarvan de rentabiliteit echter gebaseerd moet blijven op marktactiviteiten. 
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2.5. FEBEG 

2.5.1. Opmerkingen 

Rekening gehouden met het richtsnoer 17 van artikel 12, §5 van de elektriciteitswet en met als doel 
een level playing field tussen de verschillende technologieën te verzekeren, vraagt de FEBEG aan de 
CREG om voor de flexibele productie-eenheden een gelijkaardig kader te creëren dat de CREG heeft 
voorgesteld voor de elektriciteitsopslag. Meer bepaald vraagt de FEBEG aan de CREG om de productie-
eenheden vrij te stellen van injectietarieven, zoals dit ook het geval is in Duitsland en Nederland. 

2.5.2. Reactie van de CREG 

Hoewel deze opmerking geen verband houdt met het voorwerp van deze raadpleging, wijst de CREG 
erop dat de injectietarieven die in de periode 2016-2019 worden aangerekend aan de productie-
eenheden werden geplafonneerd op het niveau van het gemiddelde van de injectietarieven die in 2015 
werden gefactureerd in de landen van de zone Noordwest-Europa (tevens de geografische zone die 
als referentie wordt genomen in de studie betreffende de transmissietarieven die worden 
aangerekend voor de elektriciteitsopslag die de CREG heeft besteld bij Deloitte). Deze handelwijze 
beantwoordt aan de bepaling 2.6 van de bijlage 2 van de tariefmethodologie die bepaalt: “De tarieven 
zoals bedoeld in 2.2., toegepast op de injectie, (…) worden bepaald rekening houdend met ieder 
criterium dat door de commissie relevant wordt geacht, zoals een benchmarking met de buurlanden, 
teneinde 's lands bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de betrokken 
productie-eenheden niet in het gedrang te brengen.". 

2.6. FEBELIEC 

2.6.1. Opmerkingen 

Als gevolg van de hierna beschreven elementen verklaart FEBELIEC zich verrast over het voorstel van 
de CREG om voor de elektriciteitsopslag een bijzonder tariefkader in te voeren: 

i. het richtsnoer zoals bedoeld in artikel 12,§5 bepaalt dat de regulator voor de 
elektriciteitsopslag een bijzonder tariefregime mag (en dus niet noodzakelijk moet) 
creëren dat niet-discriminerend en proportioneel moet zijn; 

ii. de CREG vermeldt in haar ontwerpbesluit - op correcte wijze - dat de huidige 
tariefmethodologie al, met het tarief van de jaarlijkse piek, een prikkel bevat in het 
voordeel van de centrales voor elektriciteitsopslag; 

iii. de door de CREG bestelde studie van Deloitte komt tot het besluit dat de 
transmissietarieven die in België aan de opslag worden gefactureerd 45% lager zijn dan 
het gemiddelde van de transmissietarieven die toepasselijk zijn in Oostenrijk, 
Denemarken, Frankrijk, Finland, Duitsland, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen en Zweden. Zelfs wanneer men rekening houdt met de voordeligste regimes 
die in Duitsland en Oostenrijk bestaan, komt de studie tot het besluit dat de in België 
gefactureerde transmissietarieven nog 24 tot 22% onder het gemiddelde van de 
buurlanden liggen. Bovendien besluit Deloitte dat de situatie nog gunstiger is voor de in 
België gelegen opslagcentrales wanneer de vergelijking zich beperkt tot enkel de landen 
waar pompcentrales vandaag operationeel zijn; 
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iv. de Belgische wetgever verwijst niet naar het reguleringskader dat in Duitsland toepasselijk 
is, dat nochtans als voorbeeld wordt genomen door de CREG; 

v. de drempel voor capaciteitsverhoging die de CREG hanteert (cf. 7,5%) om het voor 
bestaande eenheden mogelijk te maken een vrijstelling van 80% van alle 
transmissietarieven te genieten gedurende een periode van vijf jaar, wordt vastgesteld 
op een veel te laag niveau: deze drempel zou moeten worden vastgesteld op een veel 
hoger niveau en, om "windfall profits" te vermijden, zou de toegekende vrijstelling in 
evenredige verhouding moeten staan tot de capaciteitsverhoging; 

vi. in tegenspraak met artikel 6/1 van de elektriciteitswet stelt de CREG voor dat de offshore 
opslageenheden de voordelen van het steunmechanisme zouden kunnen genieten; 

vii. dit steunmechanisme zal onvermijdelijk leiden tot een stijging van de tarieven die aan de 
andere netgebruikers worden aangerekend. 

Overwegende dat de CREG benchmarkings realiseert ter beoordeling van de redelijkheid van de 
transmissietarieven die worden gefactureerd aan de productie-eenheden en de installaties voor 
elektriciteitsopslag, vraagt FEBELIEC aan de CREG ook om een gelijkaardige oefening te maken voor de 
transmissietarieven die aan de industriële verbruikers worden aangerekend.  

2.6.2. Reactie van de CREG 

De CREG is het eens met de vaststelling van FEBELIEC die van mening is dat de benadering van de CREG, 
die rekening houdt met de door de wetgever vastgestelde richtsnoeren, een resoluut voluntaristische 
benadering is: hoewel de CREG zich had kunnen verschuilen achter bepaalde vaststellingen om te 
beslissen om niets te doen (zoals het bestaan van de tariefperiode van jaarlijkse piek of het relatieve 
concurrentievermogen van de Belgische transmissietarieven wanneer die worden vergeleken met de 
transmissietarieven die toepasselijk zijn in de andere landen van de zone Noordwest-Europa), heeft de 
CREG beslist een afzonderlijk tariefregime uit te werken ter bevordering van de ontwikkeling van de 
elektriciteitsopslag, wat artikel 12, § 5, 27°, van de elektriciteitswet haar toelaat. 

Overeenkomstig de doelstelling van de wetgever bestaat het doel van dit afzonderlijk tariefregime in 
de ontwikkeling van de elektriciteitsopslag. Aldus zullen de eigenaars van de bestaande 
opslaginstallaties die geen significante inspanningen leveren om de capaciteit van hun installaties te 
vergroten niet de voordelen van dit gunstig tariefregime kunnen genieten.  

De CREG beseft wel dat de Belgische wetgever niet uitdrukkelijk heeft verwezen naar het Duitse 
reguleringskader: de CREG stelt enkel vast dat er in Duitsland werd gewerkt met een analoge 
redenering. 

Wat betreft de drempel voor capaciteitsverhoging die moet worden overschreden om de voordelen 
van het voorgestelde tariefregime te genieten (cf. +7,5% inzake zowel geïnstalleerde capaciteit als 
opgeslagen energie), stelt de CREG vast dat deze drempel is vastgelegd op een niveau dat gevoelig 
hoger ligt dan het niveau in Duitsland (cf. +7,5% van de geïnstalleerde capaciteit en/of +5% van de 
opgeslagen energie) en dat deze drempel “op een te hoog niveau zou zijn vastgelegd”, althans volgens 
de antwoorden op deze raadpleging vanwege de twee exploitanten van de grootste twee installaties 
voor elektriciteitsopslag die operationeel zijn op het Belgisch grondgebied. 

Om "windfall profits" en/of overwinsten te vermijden wijst de CREG erop dat artikel 4, §8 van de 
voorgestelde tariefmethodologie bepaalt dat "deze steunmaatregel het voorwerp zal zijn van een 
monitoring door de CREG van de impact op het vlak van kosten en inkomsten". Indien bijvoorbeeld 
blijkt dat het voorgesteld tariefregime te genereus of integendeel ontoereikend is, kan de CREG dit in 
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haar tariefmethodologie opgenomen tariefregime zo snel mogelijk aanpassen om overwinsten te 
voorkomen of te vermijden dat de steun niet zou volstaan. 

Met betrekking tot artikel 6/1 van de elektriciteitswet, dat elke maatregel van steun voor de offshore 
installaties van hydro-elektrische elektriciteitsopslag verbiedt, is de CREG van mening dat dit verbod, 
specifiek voor tariefmechanismen, onlangs opnieuw werd herzien, daar de wetgever van 2017 
uitdrukkelijk heeft voorzien dat het tariefregime dat voor de opslaginstallaties moet worden ingevoerd 
"niet-discriminerend" zou moeten zijn, wat noodzakelijkerwijze inhoudt dat het ook op offshore 
installaties moet worden toegepast. 

Het beoogde steunmechanisme zal enkel leiden tot een stijging van de tarieven voor de andere 
netgebruikers indien de eigenaars van de grootste twee installaties voor elektriciteitsopslag die op 
Belgisch grondgebied operationeel zijn beslissen om de geïnstalleerde capaciteit en de opgeslagen 
energie met ten minste 7,5% te verhogen. In een dergelijk scenario wijst de CREG erop dat het 
steunmechanisme beperkt is in de tijd (cf. 5 jaar), zodat de tariefverhoging voor de andere 
netgebruikers niet structureel zal zijn. Voor de nieuwe installaties voor elektriciteitsopslag, daar deze 
netgebruikers per definitie nog niet bestaan en vandaag dus niet bijdragen tot de dekking van de 
kosten van de netbeheerder, zal het steunmechanisme waarvan die nieuwe installaties voor 
elektriciteitsopslag gebruik zullen kunnen maken daarentegen niet leiden tot een tariefstijging voor de 
andere netgebruikers. 

Tot slot wijst de CREG erop dat zij sinds 2014 elk jaar, in samenwerking met de consulent PwC, een 
benchmarking maakt van de kosten van elektriciteit (en gas) die worden gefactureerd aan de grote 
industriële verbruikers in België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Deze studie 
besteedt bijzondere aandacht aan het thema van de transmissietarieven die worden gefactureerd aan 
de grote industriële verbruikers alsook aan de eventuele mechanismen voor gedeeltelijke vrijstelling 
die in sommige landen toepasselijk zijn. 

2.7. LAMPIRIS 

2.7.1. Opmerkingen 

LAMPIRIS meent dat de voorgestelde wijziging betreffende de opslag niet adequaat is om de 
doelstelling van de wetgever te verwezenlijken en voert daarvoor de volgende redenen aan: 

i. het voorgesteld regime is discriminerend daar het voor de opslageenheid van Plate-Taille 
zowel technisch als economisch gezien niet mogelijk is om te voldoen aan de gestelde 
voorwaarden om als bestaande centrale een vrijstelling te verkrijgen; 

ii. de maatregel kan niet redelijkerwijze worden uitgevoerd tijdens de periode 2016-2019: 
het tariefregime zou betrekking moeten hebben op een periode die meerdere 
tariefperiodes omvat; 

iii. de CREG voert geen redenen aan voor het tariefregime dat ze voorstelt, inzonderheid de 
redenen waarom ze een vrijstellingsregime voorstelt dat strenger is dan het regime in 
Duitsland; 

iv. de huidige tariefmethodologie komt niet tegemoet (zelfs niet gedeeltelijk) aan de 
doelstelling van de nieuwe tariefrichtlijn zoals voornoemd, omdat de invoering van een 
tarief op de jaarlijkse piek voor de afname geen incentive vormt die aanzet tot 
elektriciteitsopslag; 
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v. de vaststellingen in de studie van Deloitte die de CREG heeft besteld zijn niet correct, 
omdat de keuze van de variabelen voor de berekening van de vergelijkingsgemiddelden 
fout is. Om te beginnen zouden alleen de afnametarieven moeten worden bestudeerd in 
het kader van de benchmarking, aangezien de productie-eenheden geen afnametarieven 
betalen. Ten tweede zou de benchmarking enkel betrekking mogen hebben op de landen 
waar er pompcentrales aangesloten zijn. Ten derde mag er geen rekening worden 
gehouden met de Belgische transmissietarieven om het vergelijkingsgemiddelde te 
berekenen. Ten vierde zou het gemiddelde niet gebaseerd mogen zijn op het gemiddelde 
van de verschillende landen die in aanmerking worden genomen: men zou zich moeten 
baseren op het gemiddelde van de verschillende bestudeerde geografische zones, wat het 
gewicht zou versterken van landen als Duitsland en Groot-Brittannië. Ten vijfde zou er 
geen rekening mogen worden gehouden met Groot-Brittannië, daar de tarieven die er 
worden toegepast "zinloze gegevens" zouden zijn, wat de Engelse regulator ertoe heeft 
aangezet de voor opslag aangerekende transmissietarieven binnenkort te wijzigen. 

2.7.2. Reactie van de CREG 

De CREG benadrukt het niet eens te zijn met de zienswijze van Lampiris volgens dewelke het 
tariefregime zou moeten leiden tot het herstel van een positief financieel evenwicht voor de bestaande 
opslagcentrales in België: het door de CREG beoogde tariefregime heeft tot doel de ontwikkeling van 
elektriciteitsopslag in België te bevorderen. 

Wat betreft de technische onmogelijkheid voor de centrale van Plate-Taille om de voordelen van het 
beoogde tariefregime te genieten, is de CREG van mening dat de omvang van de uit te voeren 
civieltechnische werken, de lange en onzekere procedure om een milieuvergunning te verkrijgen of de 
voorrang die wordt gegeven aan de "meest in aanmerking te nemen investering", die echter niet zou 
toelaten de drempel voor capaciteitsverhoging van 7,5% te overschrijden, niet volstaan om aan te 
tonen dat het voor de centrale van Plate-Taille technisch gezien onmogelijk is om de voordelen van 
het tariefregime te genieten. Omdat de fundamenteel verschillende aard van de centrale van Plate-
Taille niet wordt aangetoond, bestaat de door Lampiris aangevoerde discriminatie in werkelijkheid 
niet. Bovendien benadrukt de CREG dat het beoogde tariefregime niet tot doel heeft en evenmin de 
dwingende voorwaarde inhoudt om in haar eentje noodzakelijkerwijze de investeringen te doen 
renderen die worden gerealiseerd om de capaciteit van een installatie voor elektriciteitsopslag te 
verhogen: dit tariefregime heeft als doel de uitvoering van dergelijke investeringen te bevorderen 
waarvan de rentabiliteit moet worden gebaseerd op marktactiviteiten.  

Hoewel de CREG toegeeft dat een passage in §43 van haar ontwerpbesluit kan laten verstaan dat het 
tariefregime enkel toepasselijk zal zijn tijdens de tariefperiode 2016-2019, bestaat het doel van de 
CREG erin dat het beoogde tariefregime van kracht blijft zolang het richtsnoer 27 van artikel 12, §5 van 
de elektriciteitswet niet wordt aangepast en zolang de CREG niet vaststelt dat het beoogde 
tariefregime extreem hoge winsten doet ontstaan. De tekst van het besluit wordt aangepast om deze 
onduidelijkheid de wereld uit te helpen. 

In vergelijking met het tariefkader in Duitsland vallen de strengere voorwaarden die de CREG oplegt 
om aan het beoogde tariefregime te kunnen deelnemen te verklaren door de vaststelling dat de 
Belgische transmissietarieven (cf. 10 €/MWh volgens Deloitte) vandaag gevoelig concurrentiëler zijn 
dan de Duitse transmissietarieven die worden gefactureerd aan de bestaande opslagcentrales die geen 
uitbreidingswerken realiseren (cf. tussen 32 en 85 €/MWh volgens Deloitte). Deze strengere 
voorwaarden laten ook toe om ten aanzien van de andere Belgische netgebruikers de aanzienlijke 
tariefvrijstellingen te rechtvaardigen die er verband mee houden: het beoogde tariefregime wil de 
investeerder belonen voor diens grotere bijdragen tot het flexibel maken van het systeem en tot de 
bevoorradingszekerheid van het land. 
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Op basis van de door Elia meegedeelde facturatiegegevens en door de verschillen in afgenomen 
jaarlijkse volumes te neutraliseren, stelt de CREG vast dat, voornamelijk als gevolg van de invoering 
vanaf 1 januari 2016 van het tarief op de jaarlijkse piek voor de afname dat normalerwijze nul €/jaar 
bedraagt voor de installaties voor elektriciteitsopslag, de transmissietarieven die worden gefactureerd 
aan de centrale van Plate-Taille tussen 2015 en 2017 al zijn gedaald met 46%. De CREG is van mening 
dat de invoering van dit tarief op de jaarlijkse piek voor de afname dus wel degelijk een soort prikkel 
vormt die de opslag van elektriciteit op niet discriminerende en evenredige wijze bevordert. 

Volgens de CREG zijn de vaststellingen van Deloitte correct: 

i. De benchmarking van Deloitte had tot doel de transmissietarieven te vergelijken die 
worden gefactureerd aan een geïdealiseerde opslaginstallatie binnen de geografische 
zone Noordwest-Europa om het relatieve concurrentievermogen van de Belgische 
transmissietarieven te beoordelen. In dat kader past het om rekening te houden met alle 
tariefcomponenten, en dus ook met de injectietarieven. Om alle misverstanden de wereld 
uit te helpen wijst de CREG erop dat de benchmarking van Deloitte niet tot doel had de 
situatie van een Belgische opslagcentrale te vergelijken met Belgische productie-
eenheden, daar deze verschillende centrales in verschillende situaties verkeren. 
Aangezien de injectietarieven die in België worden aangerekend zijn afgestemd op het 
gemiddelde van de injectietarieven die toepasselijk zijn in de geografische zone 
Noordwest-Europa, kan de uitsluiting van deze injectietarieven uit de analyseperimeter - 
zoals gevraagd door Lampiris - niet leiden tot een wijziging van de besluiten die Deloitte 
heeft geformuleerd. 

ii. Omdat de CREG wenst dat het beoogde tariefregime neutraal zou zijn wat betreft de 
opslagtechnologieën, is zij het niet eens met de zienswijze van Lampiris volgens dewelke 
er alleen rekening mag worden gehouden met de landen waar pompcentrales 
operationeel zijn. De CREG had een opmerking zoals deze van Lampiris echter verwacht 
en had aan Deloitte gevraagd om een aanvullende vergelijking te maken en zich daarbij 
enkel te concentreren op die landen waar pompcentrales operationeel zijn. Zoals 
toegelicht in § 75 van de studie van Deloitte leidt een vergelijking die enkel focust op de 
landen waar pompcentrales operationeel zijn tot een groter concurrentievoordeel voor 
de Belgische opslagcentrales dan een vergelijking die is gebaseerd op alle landen van de 
zone Noordwest-Europa. De wijziging van de geografische perimeter van de analyse, zoals 
gevraagd door Lampiris, zal er bijgevolg niet toe leiden dat de conclusies worden 
bijgestuurd in de richting zoals gewenst door Lampiris. 

iii. Overwegende dat uit de studie van Deloitte blijkt dat de Belgische transmissietarieven 
stelselmatig lager zijn dan het gemiddelde van de transmissietarieven die worden 
aangerekend in de andere landen van de zone Noordwest-Europa, is het verschil tussen 
enerzijds het gemiddelde van de transmissietarieven die worden aangerekend in de 
landen van de zone Noordwest-Europa (incl. België) en anderzijds de Belgische tarieven 
stelselmatig kleiner dan het verschil tussen het gemiddelde van de transmissietarieven 
die worden aangerekend in de andere landen van de zone Noordwest-Europa (excl. 
België) en de Belgische tarieven. Met andere woorden, de door Lampiris gevraagde 
wijziging van methode zou enkel de conclusie van Deloitte versterken volgens dewelke de 
tarieven lager zijn dan in de omliggende landen. 

iv. Voor de CREG brengt de vergelijking met het gemiddelde van de landen in de zone 
Noordwest-Europa onvermijdelijk met zich mee dat, voor de landen met verschillende 
tariefzones, een gemiddelde prijs per land wordt berekend. 

v. De bedragen die Deloitte voor Groot-Brittannië heeft berekend, zijn de tarieven die 
effectief toepasselijk zijn in Groot-Brittannië in augustus 2017 en mogen door Lampiris 
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bijgevolg niet worden bestempeld als "zinloze gegevens". De CREG stelt vast dat het 
document naar hetwelk Lampiris verwijst, een vrij vaag raadplegingsdocument is maar 
zeker geen beslissing van de Engelse regulator over een nauwkeurig tariefregime. 

Bovendien wenst de CREG nog te benadrukken dat een berekening van de rentabiliteit van een 
opslagcentrale– zoals Lampiris doet – enkel en alleen op basis van het gemiddelde van de 
dagelijkse spreads die worden waargenomen op de Day ahead-markt in de loop van een jaar 
onvermijdelijk, leidt tot een onderwaardering van de rentabiliteit van de centrale, omdat dit 
gemiddelde van de dagelijkse spreads niet de bijkomende opportuniteiten weerspiegelt die 
worden gegenereerd door de uurvolatiliteit van de Day ahead-prijzen. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

De documenten die de CREG heeft gebruikt voor de raadpleging over het 
ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor 
elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie 

 

 

BIJLAGE 2 

De antwoorden van de individuele respondenten 

 

 

 

BIJLAGE 3 

Brief van de CREG van april 2017 aan Elia 

 


