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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

In toepassing van artikel 23, §1 van het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-
installatie voor de regulatoire periode 2020-2023, verduidelijkt de CREG voor de indiening van het 
tariefvoorstel de finale modaliteiten voor de bepaling van de stimulansen, in het bijzonder de manier 
waarop de gebruikte indicatoren worden berekend en de doelstellingen worden vastgelegd. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 07.12.2018 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.656G/39@creg.be en/of 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
De heer Laurent JACQUET 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Tom Maes, +32 2 289 76 11, consult.656G39@creg.be 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de finale 
modaliteiten vast van de bepaling van de stimulansen voor Fluxys Belgium nv in de periode 2020-2023 
zoals bedoeld in artikel 23, §1 van de tariefmethodologie.  

Naast de inleiding bevat deze ontwerpbeslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk omschrijft 
het wettelijk kader dat aan de grondslag ligt van deze ontwerpbeslissing. De relevante antecedenten 
en de openbare raadpleging die zal worden uitgevoerd, worden uiteengezet in respectievelijk het 
tweede en het derde hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk bevat de ontwerpbeslissing.  

Deze ontwerpbeslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

1. WETTELIJK KADER  

Artikel 23, §1 van het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie 
voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de 
regulatoire periode 2020-2023 (hierna: de tariefmethodologie) bepaalt het volgende: 

“Er kunnen stimulansen aan de gecombineerde netbeheerder worden toegekend om hem 
aan te moedigen om: 

1) de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid te bevorderen; 

2) zijn prestaties te verbeteren; 

3) onderzoek en ontwikkeling te doen die nodig zijn voor zijn activiteiten; 

4) deel te nemen aan de energietransitie; en  

5) de kwaliteit van de dienst te verhogen en de verkoop van capaciteiten te stimuleren. 

Na raapleging van de beheerder verduidelijkt de Commissie voor de indiening van het 
tariefvoorstel de finale modaliteiten voor de bepaling van de stimulansen, in het bijzonder 
de manier waarop de gebruikte indicatoren worden berekend en de doelstellingen worden 
vastgelegd.”. 

Artikel 25 van de tariefmethodologie legt het wettelijk kader vast door zeven afzonderlijke stimulansen 
met een maximumbedrag voor elke stimulans te bepalen. 
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2. ANTECEDENTEN 

In het kader van de openbare raadpleging over het ontwerp van besluit (Z)1110/09 die van 19 april tot 
17 mei 2018 plaatsvond heeft de CREG het proces-verbaal van de overlegvergadering van 12 maart 
2018 tussen de CREG en Fluxys Belgium met als bijlage een beschrijving van de besproken stimulansen 
gepubliceerd. Deze stimulansen vertegenwoordigen maximum 6,5 % van de jaarlijkse billijke marge 
van de aandeelhouders. Ze verhogen de billijke marge op zich niet, maar maken haar haalbaar als er 
bijkomende inspanningen worden gedaan, zonder de globale enveloppe te verhogen. Deze ontwerp-
beslissing herneemt dus de bepalingen uit de nota die de CREG in april 2018 heeft gepubliceerd.  

3. OPENBARE RAADPLEGING 

Conform haar huishoudelijk reglement onderwerpt de CREG deze ontwerpbeslissing met alle nuttige 
documenten aan een openbare raadpleging die loopt van 26 oktober tot 7 december 2018. 

4. ONTWERPBESLISSING  

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen, in het bijzonder artikel 15/5bis en 15/14; 

Gelet op besluit (Z) 1110/11 van de CREG van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie 
voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de 
regulatoire periode 2020-2023; 

Gelet op de hierna volgende analyse van de CREG: 

Beslist de CREG dat de finale modaliteiten voor de bepaling van de stimulansen voor Fluxys Belgium 
nv in de periode 2020-2023 en bedoeld in artikel 23, §1 van de tariefmethodologie de volgende zijn: 

4.1. STIMULANS VOOR DE VERMINDERING VAN DE METHAANUITSTOOT 

 Definitie 

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wordt er een stimulans aan de gecombineerde 
netbeheerder toegekend om hem aan te sporen om de methaanuitstoot uit zijn operaties in 
vergelijking met het referentiejaar 2017 te verminderen met 8,89 mln. Nm³.  
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 Toekenning van de stimulans 

De stimulans houdt verband met de vermindering van de methaanuitstoot die elk jaar aan de 
bevoegde instanties wordt gerapporteerd. De jaarlijkse doelstellingen worden berekend als volgt: 

- Doelstelling 2020: uitstoot lager dan 8,89 mln. Nm³ aardgas min 10 %, hetzij 8,00 mln. 
Nm³; 

- Doelstelling 2021: uitstoot lager dan doelstelling 2020 min 10 %; 

- Doelstelling 2022: uitstoot lager dan doelstelling 2021 min 10 %; 

- Doelstelling 2023: uitstoot lager dan doelstelling 2022 min 10 %. 

Als de doelstelling van het jaar niet volledig is bereikt, dan zal de stimulans volgens de lineaire 
evenredigheidsregel berekend worden ten opzichte van het bereikte niveau. De stimulans bedraagt € 
1.500.000,00 wanneer de doelstelling volledig bereikt of overschreden is en bedraagt 0 als er geen 
enkele vermindering in vergelijking met de doelstelling van het jaar kon worden gerealiseerd. 

De meting van de realisatie van de stimulans zal gebeuren op basis van de officiële cijfers die de 
gecombineerde netbeheerder heeft overgemaakt aan de bevoegde instanties in elk gewest: VMM 
(Vlaamse Milieumaatschappij) voor het gedeelte in Vlaanderen, AWAC (Agence Wallonne de l’Air et 
du Climat) voor Wallonië en Brussel Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VMM zal 
deze verschillende cijfers op nationaal niveau verzamelen en doorsturen naar de Europese Commissie 
voor de opvolging van de resultaten van België inzake uitstoot.  

 Rapportering aan de CREG 

De gecombineerde netbeheerder maakt elk jaar, bij de afrekening ex post die aan de CREG wordt 
voorgelegd, een voorstel op met het bedrag van de stimulans voor methaanuitstoot. Het toegekende 
bedrag zal worden opgenomen in de beslissing van de CREG over de tarifaire afrekening ex post van 
de gecombineerde netbeheerder. 

Aangezien de officiële rapportering naar de bevoegde regionale instanties voor het jaar N pas in de 
maand juni N+1 gebeurt, kan het zijn dat de informatie van de gecombineerde netbeheerder voor het 
jaar N niet volledig overeenkomt met de cijfers die de gecombineerde netbeheerder heeft 
gerapporteerd in zijn jaarverslag ex post in maart N+1. Bij correcties van metingen kunnen er immers 
minieme waardeaanpassingen gebeuren. Als deze mogelijke correcties een niet-verwaarloosbare 
impact op het bedrag van de toegekende stimulans zouden hebben, dan zal de CREG het bedrag 
kunnen aanpassen van de stimulans toegekend bij de tarifaire afrekening ex post van het volgende 
jaar. 

4.2. STIMULANS VOOR INVESTERINGEN VOOR L/H-CONVERSIE 

 Definitie  

Om de bevoorradingszekerheid te versterken in het vooruitzicht van de stopzetting van de invoer van 
L-gas, zal er aan de vervoersnetbeheerder een stimulans toegekend worden voor de uitvoering van 
investeringen op het vervoersnet die nodig zijn in het kader van de L/H-conversie zodat de planning 
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van de conversie van de verbruikers van L-gas naar H-gas die Synergrid  heeft voorgesteld en eind 2017 
gekend was geen vertraging oploopt.1. 

 Toekenning van de stimulans 

Van 2020 tot 2023 zal er elk jaar een stimulans van € 1.500.000,00 worden toegekend aan de 
vervoersnetbeheerder als de investeringen op het vervoersnet niet de oorzaak waren van een 
vertraging van de conversie van de clusters die voor het beschouwde jaar werden vastgelegd volgens 
het bovenvermelde plan. 

Synergrid zal deze investeringen bovendien vermeld hebben in de planning van de conversie voor de 
3 volgende jaren die bevestigd werd in een vergadering van ENOVER.  

Zonder vertraging ten opzichte van de planning voor de conversie van de gebruikers van L-gas naar H-
gas die Synergrid heeft voorgesteld en eind 2017 gekend was, zal ervan uitgegaan worden dat de 
investeringen voor de toekenning van de stimulans te zijner tijd zijn gebeurd en zal de stimulans 
worden toegekend.  

 Rapportering aan de CREG 

Bij vertraging ten opzichte van de planning voor de conversie van de gebruikers van L-gas naar H-gas 
die Synergrid heeft voorgesteld en eind 2017 gekend was, zal de vervoersnetbeheerder, in zijn 
jaarverslag ex post moeten aantonen dat de bovenvermelde investeringen niet de oorzaak zijn van de 
vastgestelde vertraging. Op basis daarvan stelt de vervoersnetbeheerder een voorstel op van het 
bedrag van de stimulans voor investeringen voor L/H-conversie in de tarifaire afrekening ex post die 
jaarlijks aan de CREG wordt voorgelegd. Het toegekende finale bedrag zal opgenomen worden in de 
beslissing van de CREG over deze afrekening. 

4.3. STIMULANS VOOR ENERGIE-EFFICIËNTIE 

 Definitie 

Om zijn ecologische voetafdruk te verminderen wordt een stimulans toegekend aan de gecombineerde 
netbeheerder als hij de efficiëntie van zijn gasketels verbetert. 

 Toekenning van de stimulans 

Er zal een stimulans van maximum € 350.000,00 per jaar worden toegekend als de beheerder minstens 
5 hoogrendementsketels (met een rendement van meer dan 100 %) in zijn installaties of gebouwen 
installeert in het betreffende jaar. Als deze doelstelling om 5 ketels te installeren niet volledig wordt 

                                                           

1 Zie hoofdstuk 4 van het indicatief investeringsprogramma op 10 jaar van Fluxys Belgium & Fluxys LNG 2018-2027 
https://www.fluxys.com/belgium/nl-
BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Flu
xys_BE_LNG_external_version_NL_final.ashx  

https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Fluxys_BE_LNG_external_version_NL_final.ashx
https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Fluxys_BE_LNG_external_version_NL_final.ashx
https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Investment/~/media/Files/About%20Fluxys%20Belgium/Investment%20Programme/TYNDP_2017_Fluxys_BE_LNG_external_version_NL_final.ashx
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behaald, dan zal de stimulans proportioneel worden berekend in functie van het aantal ketels die in 
het betreffende jaar zijn geïnstalleerd volgens de formule: 

𝑆𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑠 = 350. 000€ x 
Aantal geïnstalleerde ketels

5
 

 Rapportering aan de CREG 

Op basis van het aantal hoogrendementsketels die effectief geïnstalleerd zijn en duidelijk aangeduid 
zijn op een lijst met de plaatsingsdatum, het type ketel en het rendement ervan en de plaats van de 
geïnstalleerde ketels maakt de gecombineerde netbeheerder een voorstel op van het bedrag van de 
stimulans voor energie-efficiëntie in de tarifaire afrekening ex post die jaarlijks aan de CREG wordt 
voorgelegd. Het toegekende finale bedrag wordt opgenomen in de beslissing van de CREG over de 
tarifaire afrekening ex post van de gecombineerde netbeheerder. 

4.4. STIMULANS VOOR DE AANSLUITING VAN POWER-TO-
GASINSTALLATIES, BIOGASINSTALLATIES OF INSTALLATIES VOOR 
GECOMPRIMEERD AARDGAS 

 Definitie 

In het kader van de energietransitie en de diversificatie van de aard van het gas dat in het distributie- 
en/of vervoersnet wordt vervoerd, zal de vervoersnetbeheerder stimulansen ontvangen als hij een 
regulatoir kader bij de commissie ter beslissing heeft ingediend dat de fysieke aansluiting mogelijk 
maakt van: 

- productie- of conversieinstallaties en installaties voor de injectie van waterstof (“power-
to-gasinstallatie”), 

- biogasinstallaties (“biomethaan-/biogasinstallatie”),  

- satellietstations voor gecomprimeerd aardgas (in dit laatste geval gebeurt de 
bevoorrading niet rechtstreeks door een aansluiting op het vervoersnet, maar via het 
wegvervoer). 

 Toekenning van de stimulans 

Voor elk type installatie wordt een stimulans van € 250.000.00 over de periode geïnd als een regulatoir 
kader dat het mogelijk maakt dit soort installatie te verbinden aan de CREG werd voorgelegd. Als het 
regulatoir kader vóór 2020 wordt voorgelegd, wordt de stimulans in 2020 geïnd.  

Bovendien wordt er een bijkomende stimulans met hetzelfde bedrag aan de vervoersnetbeheerder 
toegekend voor elke effectieve aansluiting van een dergelijke installatie voor eind 2023 en dit voor het 
jaar waarin de betreffende installatie werd aangesloten. 

In het specifieke kader van de aansluiting van een biogasinstallatie op het distributienet wordt 
eveneens een stimulans met hetzelfde bedrag toegekend aan de vervoersnetbeheerder als de 
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installatie op het distributienet is aangesloten en als hij de mogelijkheid voorziet om de geproduceerde 
hoeveelheden op de ZTP te verhandelen via een fysieke of virtuele tegenstroom van het distributienet 
naar het vervoersnet.  

 Rapportering aan de CREG 

Op basis van het feit of er al dan niet een regulatoir kader wordt geïmplementeerd dat een aansluiting 
van installaties per type en het aantal aansluitingen die effectief werden uitgevoerd in het jaar in 
overeenstemming met de vorige paragrafen mogelijk maakt, zal de vervoersnetbeheerder, in de 
tarifaire afrekening ex post die aan de CREG wordt voorgelegd, een voorstel uitwerken van het bedrag 
van deze stimulans. Het toegekende finale bedrag zal worden opgenomen in de beslissing van de CREG 
over de tarifaire afrekening ex post van de vervoersnetbeheerder. 

4.5. STIMULANS VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS- EN 
RESERVERINGSPLATFORMEN 

 Definitie 

Om de dienst voor de netgebruikers te verbeteren (of op een hoog niveau te houden), wordt er een 
stimulans aan de vervoersnetbeheerder toegekend om de beschikbaarheid van zijn elektronisch 
gegevensplatform (https://gasdata.fluxys.com of elk ander equivalent platform dat het vervangt) en 
zijn eigen online reserveringsplatform voor capaciteit (of de eventuele opvolger ervan) te 
maximaliseren. Het jaarlijkse maximale bedrag van deze stimulansen bedraagt € 400.000,00 voor elk 
van de twee platformen. 

 Toekenning van de stimulans 

Als het betreffende platform in het betreffende jaar een niet-geplande onbeschikbaarheid van 
minstens 0,5% (gemeten in onbeschikbaarheidsuren) vertoont, dan wordt een stimulans van 
€ 400.000,00 toegekend. Indien de niet-geplande onbeschikbaarheidsgraad tussen 0,5% en 0,75% ligt, 
dan wordt een stimulans van 350.000,00 € toegekend. Indien de niet-geplande 
onbeschikbaarheidsgraad tussen 0,75% en 1,25% ligt, dan wordt een stimulans van 300.000,00 € 
toegekend. Een stimulans van 250.000,00 € wordt toegekend indien de onbeschikbaarheid tussen 
1,25% en 1,5 % ligt. Indien de onbeschikbaarheidsgraad tussen 1,5% en 1,75% ligt dan wordt de helft 
van de stimulans toegekend, namelijk € 200.000.00. Tussen 1,75% en 2% onbeschikbaarheid zal de 
stimulans maar 100.000,00 € bedragen. Indien de niet-geplande onbeschikbaarheidsgraad meer dan 
2% bedraagt, dan wordt er geen stimulans toegekend. 

De onbeschikbaarheid van de elektronische gegevensplatformen en online reserveringsplatformen zal 
gemeten worden op basis van de mogelijke toegang tot de niet-beveiligde interface van deze 
platformen. Met andere woorden, als een gebruiker niet kan inloggen met zijn gebruikersnaam en 
paswoord omwille van een andere reden dan de onbeschikbaarheid van het platform, dan zal deze 
gebeurtenis niet opgenomen worden in de onbeschikbaarheidsuren. Bovendien kan de 
onbeschikbaarheid enkel in acht genomen worden voor gebeurtenissen die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de netbeheerder. 
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De meting van de onbeschikbaarheid van de platformen zal gebeuren op basis van het register van 
onbeschikbaarheden dat het ICT-departement van de netbeheerder up-to-date zal houden, de 
gebeurtenissen die de gebruikers van de platformen melden, worden in dit register opgenomen. De 
exacte timing per incident wordt eveneens in dit register opgenomen. 

 Rapportering aan de CREG 

Na controle ter plaatse van de informatie in het register van onbeschikbaarheden (zoals de duur van 
de onbeschikbaarheid, de aard ervan en de gebruikers die ervan impact ondervinden) bepaalt de CREG 
het bedrag dat overeenstemt met de stimulans voor “beschikbaarheid van gegevens en 
reserveringsplatvormen”. 

 

4.6. STIMULANS VOOR DE BEHEERSING VAN DE ONBESCHIKBAARHEDEN 
VAN GECONTRACTEERDE VASTE CAPACITEIT 

 Definitie 

Om de kwaliteit van de geboden diensten te optimaliseren of te behouden zal de 
vervoersnetbeheerder een stimulans ontvangen voor de beheersing van de niet-geplande 
onbeschikbaarheden (door de vervoersnetbeheerder en niet door een aangrenzende TSO) van 
gecontracteerde vaste vervoerscapaciteit. 

 Toekenning van de stimulans 

Als er in het betreffende jaar geen enkele niet geplande onbeschikbaarheid (door de 
vervoersnetbeheerder en niet door een aangrenzende TSO) wordt vastgesteld op de 
interconnectiepunten (entry en exit), dan wordt er een stimulans van € 400.000.00 toegekend. In het 
geval van (een) niet-geplande onbeschikbaarheid/onbeschikbaarheden van minder dan 6 
gecumuleerde uren of voor een onderbreking van gecontracteerde vaste capaciteit van minder dan 50 
GWh wordt 75 % van de stimulans toegekend. Voor een onbeschikbaarheid van 6 tot 12 uur of van 50 
tot 100 GWh van gecontracteerde vaste capaciteit wordt 50 % van de stimulans toegekend. Voor een 
onbeschikbaarheid van meer dan 12 uur en meer dan 100 GWh van de gecontracteerde vaste 
capaciteit wordt er geen stimulans toegekend.  

In geval van een verklaring van een geval van overmacht conform het standaard vervoerscontract van 
de netbeheerder worden de onbeschikbaarheden van dit geval van overmacht niet meegeteld voor de 
berekening van de hiervoor beschreven stimulans. 

 Rapportering aan de CREG 

De onbeschikbaarheden van gecontracteerde vaste capaciteit maken het voorwerp uit van UMM’s 
(“Urgent Market Messages”) die op het elektronisch gegevensplatform gepubliceerd worden conform 
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de REMIT-wetgeving. Bovendien zullen de eventuele onbeschikbaarheden van gecontracteerde vaste 
capaciteiten door de vervoersnetbeheerder worden vastgelegd in een verslag (“zorgsysteem”) dat elk 
jaar aan de CREG wordt overgemaakt in overeenstemming met artikel 133 van de gedragscode 
(koninklijk besluit van 23 december 2010).  

De vervoersnetbeheerder maakt een voorstel op van het bedrag van de stimulans voor de beheersing 
van de onbeschikbaarheden van gecontracteerde vaste capaciteit die toegekend zal kunnen worden 
in de tarifaire afrekening ex post die aan de CREG wordt voorgelegd. Het toegekende finale bedrag zal 
worden opgenomen in de beslissing van de CREG over de tarifaire afrekening ex post van de 
vervoersnetbeheerder. 

 

4.7. STIMULANS VOOR DE VERKOOP VAN CAPACITEIT 

 Definitie 

Om de inkomsten te verhogen en op die manier de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet ten 
voordele van de gebruikers te verminderen, zal de vervoersnetbeheerder een stimulans krijgen voor 
de bijkomende verkoop die elk jaar wordt gerealiseerd voor de gecontracteerde capaciteiten voor 
2020-2023 op 31 december 2017. Voor de berekening van de stimulans worden de bijkomende 
verkoop, de gecontracteerde capaciteiten en de referentiehoeveelheden geraamd in zakencijfer (in €).  

Voor de berekening van de stimulans komen de volgende diensten in aanmerking: ingangsdiensten 
aan de interconnectiepunten, uitgangsdienten aan de interconnectiepunten, OCUC’s, wheelings, de 
dienst Zee Platform en de kwaliteitsconversiediensten. 

 Toekenning van de stimulans 

De bijkomende verkopen uitgedrukt in zakencijfer voor een referentiejaar zullen berekend worden ten 
opzichte van de capaciteiten gecontracteerd op 31 december 2017 en uitgedrukt in de tarieven van 
het betreffende jaar. Indien geen enkele bijkomende verkoop ten opzichte van de op 31 december 
2017 gecontracteerde capaciteit werd uitgevoerd, zal de vervoersnetbeheerder geen stimulans 
ontvangen. Als er bijkomende verkoop (in omzet) wordt gerealiseerd om een niveau van 
referentiehoeveelheden gelijk aan of hoger dan de referentiehoeveelheden uit het tariefvoorstel voor 
het betreffende jaar te behalen, dan zal er een stimulans van € 500.000.00 voor het betreffende jaar 
worden geïnd. Indien de doelstelling van de referentiehoeveelheden van het tariefvoorstel voor het 
betreffende jaar niet volledig is bereikt, dan zal de stimulans volgens de lineaire evenredigheidsregel 
worden berekend tussen de op 31 december 2017 gecontracteerde capaciteiten voor het betreffende 
jaar en de referentiehoeveelheden voor het betreffende jaar. 

 Rapportering aan de CREG 

Op basis van wat verkocht werd, zal de vervoersnetbeheerder een voorstel opmaken van het bedrag 
van de stimulans voor de verkoop van capaciteit die toegekend zal kunnen worden in de tarifaire 
afrekening ex post die aan de CREG wordt voorgelegd. Het toegekende finale bedrag zal worden 
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opgenomen in de beslissing van de CREG over de tarifaire afrekening ex post van de 
vervoersnetbeheerder. 

 

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

    

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 


