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INLEIDING 

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

bepaalt hierna haar methodologie en de criteria voor de beoordeling van investeringen in 

elektriciteit- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij horende hogere risico’s waaraan ze 

worden blootgesteld met toepassing van artikel 13(6) van de Verordening (EU) Nr. 347/2013 

van het Europees parlement en De Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de 

trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en 

tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 

715/2009 (hierna: “de verordening 347/2013”). 

Deze beslissing is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de 

modaliteiten en het raadplegingsverslag beschreven. Het tweede hoofdstuk bevat de 

omschrijving van het juridische kader dat aan de grondslag ligt van deze beslissing. 

Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de rol en de bevoegdheden van de CREG wat de 

beoordeling van de investeringen opgenomen in de investeringsplannen betreft en de regels 

die van toepassing zijn op investeringen in de tariefmethodologie. In het derde hoofdstuk 

wordt het begrip “financieel risico” gekaderd. In het vierde hoofdstuk worden de 

risicobeperkende maatregelen en de vergoeding voor investeringen met een “normaal” risico 

beschreven. In hoofdstuk V ten slotte legt de CREG de eigenlijke methodologie vast voor de 

beoordeling van investeringen in de elektriciteit- en gasinfrastructuurprojecten met een hoger 

risico. Het zesde en laatste hoofdstuk bevat het dispositief. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 7 juli 2016. 
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I. RAADPLEGING 

1. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over de 

ontwerpbeslissing (B)151203-CDC-1480 tot vaststelling van de methodologie en de criteria 

van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s 

(hierna: “de ontwerpbeslissing").  

2. Naast deze ontwerpbeslissing1 werd ook een toelichting2 op de website van de 

CREG gepubliceerd waarin het doel en de modaliteiten van deze openbare raadpleging 

werden uiteengezet: de raadplegingsperiode liep van 10 december 2015 tot en met 20 

januari 2016; de respondenten konden hun opmerkingen aan de CREG overmaken per e-

mail of brief; tot slot werd een contactpersoon aangeduid voor eventuele verdere inlichtingen. 

3. Bijlage 2 van deze beslissing bevat een kopie van alle niet-vertrouwelijke versies 

van de ontvangen reacties. Hierna volgen een samenvatting van de ontvangen reacties en 

de beoordeling ervan door de CREG. De hieruit volgende aanpassingen aan de 

ontwerpbeslissing zitten vervat in onderhavige beslissing. 

 

I.1 Samenvatting van de opmerkingen van de 
respondenten 

4. De CREG heeft niet-vertrouwelijke opmerkingen ontvangen van vijf respondenten 

(in alfabetische volgorde): DEME, ELIA, FEBEG, FEBELIEC en FLUXYS. 

5. FEBELIEC verwijst in zijn antwoord naar de opmerkingen die overgemaakt werden 

bij de openbare raadpleging over het ontwerp van bijlage 4 van de tariefmethodologie voor 

de transmissie van elektriciteit in verband met de stimulans voor belangrijke en specifieke 

investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde termijn. De CREG heeft op deze 

opmerkingen reeds geantwoord in het Raadplegingsverslag (RA)151126-CDC-1109/8 over 

het “ontwerp van bijlage 4 van de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in 

verband met de stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad 

                                                
1 http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1480/B1480NLontwerp.pdf 
2 http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1480/B1480NL-ToelichtingConsultatie.pdf 
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hoc vastgestelde termijn”. In voorliggend consultatieverslag wordt dus niet verder ingegaan 

op de opmerkingen van FEBELIEC. 

6. De respondenten hebben opmerkingen geformuleerd over vier thema's: 

- de wettelijke basis en het toepassingsgebied van “de methodologie en criteria 

voor de beoordeling van investeringen in de elektriciteits- en gasinfrastructuur” 

(hierna: de voorgestelde methodologie); 

- de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie en de tariefmethodologie voor het 

aardgasvervoersnet, de opslagcapaciteit en de LNG-installatie (hierna: de 

tariefmethodologie); 

- de voorgestelde methodologie; 

- punctuele en andere opmerkingen; 

I.1.1 Wettelijke basis en toepassingsgebied van de voorgestelde 
methodologie 

7. DEME is van mening dat de voorgelegde methodologie niet enkel van toepassing is 

op netbeheerders en verwijst naar de definitie van projectpromotor in verordening (EU) nr. 

347/2013. Daarnaast vermeldt DEME dat PCI projecten naast transmissie infrastructuur ook 

betrekking kunnen hebben op opslagfaciliteiten en smart grid projecten en dus vraagt DEME 

deze projecten niet uit te sluiten uit de voorgestelde methodologie. 

8. Elia is van mening dat de voorgestelde methodologie niet enkel van toepassing is 

op PCI’s, maar ook toegepast kan worden op elke grote, strategische investering die 

opgenomen is in het federaal ontwikkelingsplan of in het TYNDP. Hiervoor verwijst ze 

expliciet naar de investeringen die voorzien zijn in artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet.  

9. Fluxys daarentegen vraagt dat de voorgestelde methodologie enkel toegepast kan 

worden op PCI’s. 

10. FEBEG is bezorgd over de versnipperde bevoegdheidsverdeling met betrekking tot 

de investeringen en vraagt meer coördinatie tussen de CREG en de FOD Economie, AD 

Energie. FEBEG wijst hierbij op dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de 

investeringen eerder bij de FOD Economie, AD Energie en de bevoegde ministers ligt. De 

CREG oordeelt echter over de mogelijke stimulansen voor de projecten.  
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FEBEG roept dan ook op tot een structureel overleg en een grondige coördinatie bij de 

beoordeling van de investeringsplannen. 

I.1.2 De tariefmethodologie 

11. De tariefmethodologie beschouwt investeringsuitgaven als bron van niet 

beheersbare kosten (via de afschrijvingen en financiële lasten) en het bijhorende risico voor 

de netbeheerder is dus afgedekt volgens de CREG. Elia is het hier niet mee eens en verwijst 

naar de artikelen 29 tot 34 van de tariefmethodologie die de CREG de mogelijkheid geven 

om kosten te verwerpen indien ze onredelijk zijn. Volgens Elia is ze dus blootgesteld aan het 

risico op gestrande assets, het liquiditeitsrisico en het risico op verworpen kosten. 

12. De tariefmethodologie laat toe dat de boekhoudkundige restwaarde van buitendienst 

gestelde en ontmantelde activa ten laste wordt genomen van het totaal inkomen. Elia heeft 

vraagtekens bij de duurzame aard van deze regel, gezien voor bepaalde activa de 

economische levensduur niet overeenkomt met de voorziene (lange) afschrijvingsperiode in 

de tariefmethodologie. De tariefmethodologie laat ook toe dat de afschrijvingsperiodes voor 

bepaalde activaklassen aangepast kunnen worden. Volgens ELIA heeft de CREG in het 

verleden de argumenten, aangebracht door ELIA, voor een dergelijke aanpassing niet 

weerhouden. ELIA vraagt dan ook dat de CREG overweegt om voor bepaalde assets 

gedifferentieerde afschrijvingspercentages toe te passen. 

13. Hoewel de financiering van vreemd vermogen als een niet-beheersbare kost wordt 

beschouwd in de tariefmethodologie, stelt Elia vast dat het ondernemingsrisico door rating 

agencies niet als 0 of zeer laag wordt ingeschat.  

I.1.3 De voorgestelde methodologie 

14. Zowel voor Fluxys als voor FEBEG is het niet duidelijk wanneer de netbeheerder 

zijn dossier (zoals vastgelegd/uitgelegd in stap 1 van de voorgestelde methodologie) kan 

indienen. FEBEG vindt ook dat er nood is aan een kostenbatenanalyse van de impact van de 

investering op het volledige energiesysteem en beveelt aan om dit als een aparte stap op te 

nemen in de methodologie. Daarnaast vraagt ze zich af of de resultaten van een 

marktbevraging ook kunnen toegevoegd worden in stap 1 van de voorgestelde 

methodologie. 
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15. DEME wil de voorgestelde methodologie verdiepen door de risico’s in stap 2 

specifiek te benoemen: risico op kostenoverschrijdingen, tijdsoverschrijdingen en gestrande 

assets en liquiditeitsrisico’s. Verder wijst DEME op het belang van het verder uitdiepen van 

de verschillende stimulansen in de methodologie. De huidige stimulans voorziet enkel een 

eventuele aanpassing van de tariefmethodologie. 

16. Zowel Elia als FEBEG hebben vragen bij stap 7 van de methodologie, de 

vergelijking met gelijkaardige projecten. Voor Elia dienen verschillen in regulatoir kader 

worden meegenomen indien men een vergelijking maakt met buitenlandse projecten. Voor 

FEBEG is het niet duidelijk met welke projecten een investering zal vergeleken worden. 

 

I.1.4 Tekstuele en andere opmerkingen 

17. Fluxys heeft volgende tekstuele opmerkingen doorgegeven: 

- in paragraaf 3 is niet de recentste lijst met PCI’s opgenomen; 

- in paragraaf 5 dient, naast ENTSO-E, ook ENTSO-G vermeld te worden; 

- in paragraaf 24 dient toegevoegd te worden dat dit artikel enkel van toepassing is 

op elektriciteit, aangezien er geen federaal ontwikkelingsplan voor aardgas is; 

- in paragraaf 36 dient er ook een referentie op genomen te worden naar artikel 18 

van de tariefmethodologie omdat dit artikel het rendement voor het eigen 

vermogen hoger dan 33% van de RAB herneemt; 

- in paragraaf 37 dient “wordt toegewezen aan het totaal inkomen van de volgende 

regulatoire periode” te worden vervangen door “wordt toegewezen aan het totaal 

inkomen van de volgende regulatoire periodes”. En “de verrekening van de saldi 

in de volgende tariefperiode is een essentieel onderdeel van een stabiele 

regulering” dient vervangen te worden door “de verrekening van de saldi in de 

volgende tariefperiodes is een essentieel onderdeel van een stabiele regulering. 

18. FEBEG vraagt zich af wie de Europese Benchmarking uitvoert die aangehaald 

wordt in paragraaf 27 van de ontwerpbeslissing. 
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I.2 BEOORDELING DOOR DE CREG 

I.2.1 Wettelijke basis en toepassingsgebied van de voorgestelde 
methodologie 

19. Artikel 13(6) van Verordening nr. 347/2013 bepaalt dat elke nationale regulerende 

instantie haar methodologie en criteria bekendmaakt voor de evaluatie van investeringen in 

de elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij horende hogere risico’s. Artikel 

13(6) verwijst naar de PCI’s die vallen onder de categorie a), b) en d) van Bijlage II.2 van 

Verordening nr. 347/2013. Opslagcapaciteit is opgenomen onder categorie c) van Bijlage II.2 

en bijgevolg, stelt de CREG vast, dat artikel 13(6) hier niet van toepassing op is. De CREG is 

het dus niet eens met de opmerking van DEME dat de voorgestelde methodologie ook van 

toepassing is op opslagcapaciteit die erkend zijn als PCI.  

20. Artikel 13(1) van Verordening nr. 347/2013 bepaalt dat wanneer een project 

promotor hogere risico’s heeft bij de ontwikkeling, de bouw of het onderhoud van een PCI 

geschikte incentives kunnen toegekend worden. De CREG is het eens met DEME dat de 

definitie van project promotor veel ruimer is dan enkel de netbeheerder. Daarom zal de 

CREG het woord netbeheerder vervangen door project promotor in de voorgestelde 

methodologie. De CREG wenst er echter op te wijzen dat zij als regulerende instantie enkel 

de investeringen van de netbeheerders kan goedkeuren via de goedkeuring van de 

transmissienettarieven voor elektriciteit en aardgas. Met andere woorden, de voorgestelde 

methodologie kan enkel door de CREG toegepast worden op investeringen van de 

netbeheerder.  

21. Uit de letter (zie eerste en laatste alinea) en de geest van artikel 13 van verordening 

347/2013 blijkt duidelijk dat de beoogde stimulansen betrekking dienen te hebben op een 

“project van gemeenschappelijk belang”. 

22. De CREG begrijpt de bezorgdheid van FEBEG over de versnipperde 

bevoegdheidsverdeling. De elektriciteitswet legt echter zeer duidelijk de rol van de 

verschillende partijen vast voor de beoordeling van investeringen.  Met toepassing van artikel 

13, §1, van de elektriciteitswet, stelt de netbeheerder een plan voor de ontwikkeling van het 

transmissienet op in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal 

Planbureau. Het ontwikkelingsplan is onderworpen aan het advies van de CREG en aan de 

goedkeuring van de minister. Voor deze delen van het ontwikkelingsplan die betrekking 

hebben op de ontwikkelingen van het transmissienet die noodzakelijk zijn voor de aansluiting 

op het transmissienet van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de 
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zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal 

zeerecht, pleegt de minister vooraf overleg met de minister die bevoegd is voor het mariene 

milieu. Met toepassing van artikel 12, §5, 4°, van de elektriciteitswet stelt de CREG de 

tariefmethodologie op met inachtneming van volgend richtsnoer: de tariefmethodologie 

maakt de evenwichtige ontwikkeling mogelijk van het transmissienet en de netten met een 

transmissiefunctie, in overeenstemming met het ontwikkelingsplan van de netbeheerder 

bedoeld in artikel 13 van de elektriciteitswet en de investeringsplannen zoals in voorkomend 

geval goedgekeurd door de bevoegde overheden. 

I.2.2 De tariefmethodologie 

23. De blijvende aandacht van de CREG voor kostenbeheersing en voor het redelijk 

karakter van de kosten die in de nettarieven worden opgenomen zijn de basiselementen van 

de regulering. Artikelen 29 tot 34, respectievelijk 24 tot 29 van de tariefmethodologie 

elektriciteit en aardgas (cfr. hoofdstuk II.3) geven de CREG inderdaad de mogelijkheid om 

kosten te verwerpen indien ze onredelijk zijn. De CREG stelt echter vast dat ze kosten 

verbonden aan investeringen opgenomen het ontwikkelingsplan nog nooit verworpen heeft. 

Bijgevolg begrijpt ze het risico niet op verworpen kosten. Hetzelfde geldt voor de 

zogenaamde stranded assets; indien deze investeringen door de gemeenschap aanvaard 

zijn, zullen de kosten ook door de gemeenschap gedragen worden. Wat betreft het 

liquiditeitsrisico, dient te worden opgemerkt dat de intrestlasten tijdens constructiefase 

inbegrepen zijn in het embedded debt-principe. 

24. Artikel 15 van de tariefmethodologie laat de mogelijkheid om, na overleg met de 

CREG en rekening houdende met specifieke projecten, andere activaklassen en 

afschrijvingspercentages goed te keuren. De CREG is steeds bereid voor overleg voor een 

eventuele aanpassing, maar op voorwaarde, zoals in het verleden meermaals meegedeeld 

aan de netbeheerder, dat de gevraagde termijn gestaafd wordt op basis van de werkelijke 

technische levensduur. 

25. Artikel 10 van de tariefmethodologie voorziet dat de financiële lasten en 

opbrengsten op basis van het embedded debt-principe als niet-beheersbare kosten worden 

opgenomen in het totaal inkomen. De CREG heeft nooit beweerd dat daardoor het 

ondernemingsrisico tot nul of tot zeer laag wordt herleid, want daar zijn nog vele andere 

factoren van invloed op. 
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Als vergoeding voor het vreemd vermogen blijft voor de netbeheerder de recuperatie van zijn 

financiële kosten via de nettarieven gewaarborgd door middel van het stelsel van de 

'Embedded financial costs'.  

 

I.2.3 De voorgestelde methodologie 

26. Stap 1 van de voorgestelde methodologie voorziet de indiening van het dossier. De 

projectbeheerder is vrij om zijn dossier in te dienen op voorwaarde dat het dossier voldoende 

matuur en gemotiveerd is. De cost-benefit analysis die gevraagd wordt in stap 1 dient in 

overeenstemming te zijn met artikel 11 van Verordening 347/2013. Artikel 11(1) specifieert 

dat de kosten-batenanalyse voor het gehele energiesysteem dient te gebeuren.  

27. Stap 2 van de voorgestelde methodologie voorziet de identificering van de risico’s 

vanuit het standpunt van de regulator. De CREG kan zich vinden in de opmerkingen van 

bepaalde respondenten om de risico’s in deze stap te specifiëren. Conform de aanbeveling 

03/2014 van ACER, kan de CREG de risico’s onderzoeken op basis van volgende, niet 

exhaustieve,  categorieën: 

- Risico op kostoverschrijdingen; 

- Risico op overschrijdingen van de oplevertijd; 

- Risico op een (scherpe) daling van de vraag naar de diensten die door middel 

van de investering kunnen worden aangeboden (stranded assets); 

- Risico van niet-efficiënte kosten; 

- Liquiditeitsrisico. 

 

28. Wat betreft de vergelijking met gelijkaardige projecten, verduidelijkt de CREG dat in 

principe enkel projecten in België kunnen worden vergeleken omdat het risico voor de 

promotor ook afhangt van het regulatoir systeem in het land. Dit laat regulatoren evenwel 

onverlet om ook relevante ervaring uit andere lidstaten mee in overweging te nemen, in het 

bijzonder wanneer er geen vergelijkbare projecten bestaan in hetzelfde land.  
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In dat geval dienen de regulatoire systeem van beide landen evenwel mee in rekening te 

worden gebracht.3  

 

I.2.4 Tekstuele en andere opmerkingen 

29. De CREG heeft de aanpassingen die de respondenten hebben voorgesteld, 

geïmplementeerd. 

 

  

                                                
3 ACER, Recommendation No 03/2014 on incentives for projects of common interest and on a 
common methodology for risk evaluation, 27 June 2014, p. 7/24 
http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_the_agency/recommendations/acer%20recom
mendation%2003-2014.pdf  

http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_the_agency/recommendations/acer%20recommendation%2003-2014.pdf
http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_the_agency/recommendations/acer%20recommendation%2003-2014.pdf


 

            13/32 

II. WETTELIJK KADER 

II.1 Verordening (EU) Nr. 347/2013 

30. Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees parlement en De Raad van 17 

april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot 

intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 

713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (hierna: Verordening nr. 347/2013) stelt 

richtsnoeren vast voor de tijdige ontwikkeling van de prioritair geachte corridors en gebieden 

van de trans-Europese energie-infrastructuur en voor de grensoverschrijdende toewijzing 

van kosten- en risico gerelateerde stimulansen voor projecten van gemeenschappelijk 

belang (Projects of Common Interest of PCI’s).  

31. PCI’s zijn cross-border projecten die Europese energiedoelstellingen mogelijk 

maken, namelijk een goede werking van de interne energie-markt en continuïteit van de 

voorziening van de Europese Unie, de bevordering van energie-efficiëntie en -besparing en 

ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare energievormen, alsook de bevordering van de 

onderlinge koppeling van energienetwerken. Bij deze verordening wordt/worden4: 

- de selectie van de projecten van gemeenschappelijk belang behandeld; 

- de tijdige uitvoering van PCI’s vergemakkelijkt door de vergunningsprocedures te 

stroomlijnen en te versnellen; 

- regels en richtsnoeren vastgelegd voor cross border cost allocation; 

- de voorwaarden vastgelegd voor eventuele financiële bijstand van de Europese 

Unie. 

32. In oktober 2013 werd de lijst van PCI’s bekend gemaakt voor de periode 2014-

20205. De hiernavolgende tabel 1  geeft de PCI’s voor België weer. 

 

 

 

                                                
4 Artikel 1 van Verordening nr. 347/2013. 
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-932_fr.htm?locale=EN 
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2013_pci_projects_country.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-932_fr.htm?locale=EN
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2013_pci_projects_country.pdf
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Tabel 1:  PCI’s België 

 

33. Artikel 13 van Verordening nr. 347/2013 heeft betrekking op de stimulansen 

waarvan PCI's eventueel kunnen genieten. 

Artikel 13(1) bepaalt het volgende: 

“Wanneer een projectpromotor zich blootstelt aan grotere risico's bij de ontwikkeling, 
bouw of uitbating of bij het onderhoud van een binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 1, onder a), b) en d), en punt 2, vallend project van gemeenschappelijk belang 
in vergelijking met de normale risico's van een infrastructuurproject, zorgen de 
lidstaten en de nationale regulerende instanties ervoor dat in overeenstemming met 
artikel 37, lid 8, van Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van Richtlijn 2009/73/EG, 
artikel 14 van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 
715/2009 passende stimulansen voor het desbetreffende project worden verleend. 
[…]” 

34. In overeenstemming met artikel 13(2) van deze Verordening zullen de nationale 

reguleringsinstanties bij hun besluit om de stimulansen te verlenen rekening  

houden met de resultaten van een kosten-batenanalyse op basis van een methodologie die 

door ENTSO-E en ENTSO-G werd uitgewerkt krachtens artikel 11 van de Verordening. De 

reguleringsinstanties dienen de specifieke risico's waaraan de promotoren van een PCI zich 

blootstellen, de (door de promotoren) genomen maatregelen om die risico's te matigen en de 

rechtvaardiging van dit risicoprofiel in het licht van de netto positieve effecten van het project 

in vergelijking met een risicoarmer alternatief grondig te analyseren. 

35. Artikel 13(3) van de Verordening bevat bepaalde principes over de mogelijke 

stimulansen. 

36. Artikel 13(6) van Verordening nr. 347/2013 bepaalt dat elke nationale regulerende 

instantie haar methodologie bekend maakt, alsook de criteria die zij gebruikt om 

investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij behorende grotere 

risico's te evalueren. 

 

Project of Comment interest Priority corridor

Interconnection between Zeebrugge (BE) and the vicinity of Richborough (UK) Electricity Northern Seas Offshore Grid

Cluster Belgium-Germany between Lixhe and Oberzier (Alegro) Electricity West

Cluster of  internal  lines  at  the  Belgian  northern  border between Zandvliet —  Lillo  (BE),  

Lillo-Mercator (BE), including a substation in Lillo (BE) [currently known as “Brabo”] 

Electricity North-South 

Interconnections in Western Europe

PCI Reverse flow interconnection on TENP pipeline to Eynatten interconnection point Gas West
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II.2 De wettelijke bevoegdheden van de CREG bij de 
evaluatie van de noodzaak van investeringen  

37. De Belgische regelgeving bevat een aantal bepalingen over de evaluatie van 

investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten. Zoals hierna wordt uiteengezet, 

kennen deze bepalingen de CREG geen enkele beslissingsbevoegdheid aangaande de 

evaluatie van de noodzaak van investeringen toe; er wordt enkel een adviesbevoegdheid 

toegekend. 

II.2.1 Investeringen in elektriciteitsinfrastructuur: het Federaal 
Ontwikkelingsplan van het elektriciteitstransmissienet 

38. Het Federaal Ontwikkelingsplan wordt opgesteld door de transmissienetbeheerder 

op basis van artikel 13, §1 van de wet van 29 april 1999 (hierna: de Elektriciteitswet) en van 

het Koninklijk Besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor de uitwerking, 

goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor 

elektriciteit. Het ontwikkelingsplan loopt over een periode van minstens tien jaar.  

39. Het Federaal Ontwikkelingsplan wordt opgesteld door de transmissienetbeheerder, 

Elia, in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau. 

Voornoemd artikel 13, §1, van de Elektriciteitswet voorziet een consultatieprocedure waarbij 

de CREG advies kan uitbrengen, alsook de minister bevoegd voor het Mariene Milieu, de 

gewestelijke overheden en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 

40. Conform  artikel 13, § 2 van de Elektriciteitswet bevat het Federaal 

Ontwikkelingsplan een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit 

voor elektriciteit. Het geeft een overzicht van de investeringen voor de uitbreiding, 

versterking en vernieuwing van het transmissienet waartoe de transmissienetbeheerder zich 

verbindt. Het ontwikkelingsplan houdt rekening met de nood aan een adequate 

reservecapaciteit en met de projecten van gemeenschappelijk belang aangewezen door de 

instellingen van de Europese Unie in het domein van de trans-Europese netten. In kader van 

het derde Europese energiepakket wordt het Federaal Ontwikkelingsplan uitgewerkt in 

overleg met de Europese transmissienetbeheerders, onder meer in het kader van het niet-

bindend tienjarig Europees Ontwikkelingsplan dat om de twee jaar wordt gepubliceerd door 

ENTSO-E. De ontwikkeling van het transmissienet hangt immers nauw samen met het 

energiebeleid dat op Europees, Belgisch en gewestelijk niveau wordt gevoerd.  
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Het Federaal Ontwikkelingsplan houdt tenslotte rekening met de laatst geldende 

prospectieve studie die door de Algemene Directie Energie in samenwerking met het 

Federaal Planbureau is opgesteld. 

41. De CREG heeft dus enkel adviesbevoegdheid en is ze dus niet actief betrokken bij 

het opstellen van het ontwikkelingsplan en de onderliggende hypothesen. Hieruit volgt dat de 

CREG dus geen directe goedkeuringsbevoegdheid heeft inzake het investeringsplan van de 

netbeheerder. Er dient echter te worden vastgesteld dat de CREG mag controleren in welke 

mate de investeringen voorzien in het Ontwikkelingsplan van het transmissienet de 

netbeheerder in de mogelijkheid stellen om op een adequate en doeltreffende wijze aan de 

capaciteitsbehoeften te voldoen. Als dat niet het geval is, dan kan de minister de 

netbeheerder, op basis van de controle die de CREG heeft uitgevoerd, verplichten om het 

Ontwikkelingsplan aan te passen6.  

42. Het ontwikkelingsplan hoeft geen bindende budgetten te bevatten. 

II.2.2 Investeringen in gasinfrastructuur: de prospectieve studie betreffende 
de zekerheid van de aardgasbevoorrading en de investeringen in 
nieuwe grote aardgasinstallaties 

43. Op grond van artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet) dient een 

prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading te worden opgesteld 

door de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie (hierna: de Algemene Directie Energie) in samenwerking met het 

Federaal Planbureau en in overleg met de CREG. De beheerder van het 

aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas, de beheerder van 

de LNG-installatie (hierna: de beheerders), en de Nationale Bank van België worden 

geraadpleegd. De prospectieve studie strekt zich uit over minstens tien jaar.  

44. De prospectieve geeft o.a. een overzicht van de investeringen die noodzakelijk zijn 

met toepassing van de evaluatie van de risico’s evenals het preventief actieplan en het 

noodplan dat opgesteld wordt door de Algemene Directie Energie. De prospectieve studie 

bevat ook een indicatief investeringsprogramma met het oog op het behoud en de 

ontwikkeling van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-

installatie, en een evaluatie van de bevoorradingszekerheid inzake aardgas en, wanneer 

deze in het gedrang dreigt te komen, een opsomming van aanbevelingen dienaangaande. 

                                                
6 Art. 13, § 3, 1e lid. 
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Tenslotte vermeldt de prospectieve studie op het gebied van de opslagcapaciteit voor 

aardgas, de minimale streefdoelen die moeten worden bereikt in het kader van de zekerheid 

van de bevoorrading België. 

45. Op grond van artikel 15/1, §5 van de gaswet, dienen de beheerders elk jaar een 

investeringsplan voor de volgende tien jaar op te stellen en dit over te maken aan de CREG 

en aan de Algemene Directie Energie, rekening houdend met de aanbevelingen die hierover 

werden opgenomen in de prospectieve studie. De beheerders duiden in hun 

investeringsplannen de investeringen aan die onderworpen zijn aan een open-

seasonprocedure. De CREG en de Algemene Directie Energie kunnen ieder afzonderlijk, 

maar mits de andere op de hoogte wordt gehouden, aan de beheerders in een met redenen 

omkleed verzoek vragen om een open-seasonprocedure te organiseren voor investeringen 

die ze niet hadden voorzien.  

46. Artikel 15/5duodecies van de gaswet voorziet bovendien dat de nieuwe grote 

aardgasinstallaties, namelijk de interconnecties met de buurlanden, de LNG-installaties en 

de opslaginstallaties, evenals de significante capaciteitsverhogingen van de bestaande 

installaties en de wijzigingen van deze installaties ter bevordering van de ontwikkeling van 

nieuwe gasbevoorradingsbronnen, kunnen genieten van afwijkingen, met inbegrip van de 

toepasselijke tarifaire methodologie; deze afwijkingen worden verleend door de Koning, na 

advies van de CREG, in de mate dat het risiconiveau dat verbonden is aan de investering 

dusdanig is dat deze investering niet gerealiseerd zou zijn als geen dergelijke afwijking was 

toegestaan. 

47. Tot slot bepaalt artikel 15/11, §1 van de gaswet dat de Koning, na advies van de 

CREG, de houders van een vervoersvergunning openbare dienstverplichtingen kan 

opleggen inzake investeringen, ten gunste van afnemers, op basis van een voorafgaande 

studie met betrekking tot de capaciteit van het aardgasvervoersnet en in de mate dat deze 

investeringen economisch verantwoord zijn. 

48. Hieruit volgt dat de CREG geen directe goedkeuringsbevoegdheid heeft inzake de 

investeringsplannen en investeringen van de beheerders. Ze kan enerzijds betrokken 

worden in het overleg door de Algemene Directie Energie inzake het opstellen van de 

prospectieve studie, en anderzijds krijgt ze de investeringsplannen van de beheerders louter 

toegestuurd.  
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II.3 Goedkeuring van de nettarieven via de 
tariefmethodologie 

49. In overeenstemming met de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG hebben de 

elektriciteits- en gaswetten de CREG de bevoegdheid toegekend om een tariefmethodologie 

aan te nemen die de verschillende netbeheerders dienen toe te passen in het kader van hun 

tariefvoorstel. De CREG is bovendien bevoegd voor de goedkeuring van de tariefvoorstellen. 

50. Op 18 december 2014 heeft het directiecomité van de CREG de volgende 

methodologieën vastgelegd: 

-  Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van “tariefmethodologie voor het 

elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 

transmissiefunctie”; 

- Besluit (Z)141218-CDC-1110/7 tot vaststelling van “tariefmethodologie voor het 

aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie”. 

Deze op elkaar afgestemde methodologieën bevatten enerzijds de regels die betrokken 

netbeheerders dienen na te leven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van 

hun tariefvoorstel en anderzijds deze die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van 

deze tariefvoorstellen.  

51. De CREG spreekt zich over de investeringen enkel indirect uit via de goedkeuring 

van het totaalinkomen dat gedekt moet worden door nettarieven. De bevoegdheid van de 

CREG in deze processen wordt hierna beschreven. 

De noodzaak van de investeringen die zijn opgenomen in het federale investeringsplan zou 

al moeten zijn aangetoond voor ze door de bevoegde instantie werden aanvaard. De 

investeringen die erin zijn opgenomen zijn bindend en de netbeheerder is dus verplicht om 

ze uit te voeren. Dankzij de tariefmethodologie moet de netbeheerder dan ook over de 

nodige middelen kunnen beschikken om deze investering uit te voeren. Dit betekent echter 

niet dat alle kosten van deze investeringen die de netbeheerder voorziet door de CREG 

zullen worden aanvaard. De netbeheerder moet immers de noodzakelijke investeringen zo 

efficiënt mogelijk uitvoeren. 

Zoals bepaald in artikel 12, §5, 2° van de Elektriciteitswet en in artikel 15/5bis, §5, 2° van de 

Gaswet moet de tariefmethodologie toelaten om het geheel van de kosten op een efficiëntie 

wijze te dekken. Investeringen maken via de RAB en de afschrijvingen van de 

netinfrastructuur deel uit van het totaalinkomen van de netbeheerder dat via de tarieven 
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gedekt wordt. Voor de goedkeuring van de nettarieven zal de CREG nagaan of de 

investeringen op een efficiëntie wijze plaatsvinden en dus keurt de CREG het bedrag van de 

investeringen indirect goed. De CREG kan de efficiëntie van de investeringen beoordelen op 

basis van een kosten-batenanalyse en in dat geval dient de netbeheerder dus op basis van 

een kosten-batenanalyse de verschillende technisch-economische opties af te wegen om de 

investering uit te voeren. De keuze voor de finale uitvoering van de investering dient door de 

netbeheerder aan de CREG te worden toegelicht op basis van de kosten-batenanalyse en 

de CREG dient de gekozen optie te aanvaarden. De netbeheerder dient voor alle 

investeringen die niet zijn opgenomen in goedgekeurde ontwikkelingsplannen, 

investeringsplannen of aanpassingsplannen eveneens de noodzaak van de investering aan 

te tonen. Deze investeringen dienen uiteraard te kaderen in zijn wettelijke opdracht. Net 

zoals het geval is voor de investeringen die in overeenstemming zijn met de goedgekeurde 

plannen dient het efficiënt karakter van de investering aangetoond te worden door middel 

van een kosten-batenanalyse. Zowel de noodzaak als de gekozen optie van deze 

investeringen dienen door de CREG te worden aanvaard. Artikel 32 van de 

tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met 

een transmissiefunctie en artikel 26 van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, 

de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie geven weer hoe de CREG het 

efficiënt karakter ervan controleert. 

52. Artikel 13, § 3 van de Elektriciteitswet en artikel 15/1, § 5 van de Gaswet voorzien 

bovendien dat de minister voor Energie de CREG kan vragen om zich uit te spreken over de 

noodzaak om al dan niet de vastgestelde tariefmethodologieën, om de financieringsmiddelen 

van de overwogen investeringen te waarborgen respectievelijk in het federale 

ontwikkelingsplan en de door de beheerders vastgestelde ontwikkelingsplannen, te herzien. 

53. Wat elektriciteit betreft, bepaalt artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet het 

volgende: 

"Wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 
elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 
tariefmethodologie bedoeld in § 2 specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding 
van de kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn 
dan de normale vergoeding van de kapitalen bedoeld in § 5, 9°, alsook specifieke 
bepalingen inzake de dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen 
en teneinde hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. 

Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd 
door de netbeheerder die bijdragen tot s lands bevoorradingszekerheid en/of de 
optimalisatie van de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in 
voorkomend geval faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling 
vergemakkelijken van de nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de 
nationale opvang van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen die 
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ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet ofwel onrechtstreeks via 
de distributienetten." 

54. Wat gas betreft, bevat de wet van 12 april 1965, zoals hiervoor vermeld, een 

specifiek regime voor installaties in nieuwe grote aardgasinstallaties. Hiervoor kunnen 

afwijkingen in de tariefmethodologie worden voorzien. 

Onverminderd artikel 15/5duodecies van de wet kunnen de tarieven van toepassing op de 

nieuwe installaties of de uitbreidingen van opslag- of LNG-installaties, of op de nieuwe 

installaties of installatie-uitbreidingen ter bevordering van de bevoorradingzekerheid, 

teneinde de ontwikkeling op lange termijn te garanderen:  

1) voorzien in een toepassingsduur die de duur van de tariefperiode overschrijdt, 

met een maximum van 20 jaar, behoudens toestemming van de CREG rekening 

houdend met de datum van indienstneming van een specifiek project;  

2) voorzien in een specifiek niveau van billijke marge, op basis van een pertinente 

verantwoording en/of een Europese benchmarking.” 

III. HET BEGRIP FINANCIEEL RISICO 

55. Op financieel vlak is een risico een meting van de waarschijnlijkheid dat de ex post 

verkregen vergoeding van een investeerder en de vergoeding die hij ex ante verwachtte 

verschillend is. 

56. Het risico dat aan een investering is verbonden, heeft een impact op de verwachte 

investering. 

Gegeven de aversie tegen risico's, wordt algemeen aanvaard dat hoe hoger het risico is, hoe 

hoger de verwachte vergoeding mag zijn.  

Omgekeerd, hoe lager het risico, hoe lager de verwachte vergoeding mag zijn. Het risico 

wordt als onbestaande beschouwd wanneer de waarschijnlijkheid dat de ex post verkregen 

vergoeding van een investeerder verschilt van de vergoeding die hij ex ante verwachtte, 

onbestaande is. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat de investering "risicovrij" is en dat de 

vergoeding gelijk dient te zijn aan de vergoeding van de staatsobligaties met een hoge rating 

die openbaar worden verhandeld. 
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57. Investeringen in een vervoersnet voor gas of elektriciteit - waaronder PCI's - mogen 

geen uitzondering vormen op de voormelde principes die algemeen aanvaard worden door 

de financiële gemeenschap. 

58. Gezien ze monopolistisch zijn hangt het risico van een investering in een 

vervoersnet voor gas of elektriciteit voornamelijk af van het regulatoire kader dat erop van 

toepassing is.  

IV. VERGOEDING VAN INVESTERINGEN MET 

EEN NORMAAL RISICO 

59. De tariefmethodologie bevat een aantal risicobeperkende maatregelen die gelden 

voor alle investeringsprojecten. Deze zijn opgesomd in de hiernavolgende paragrafen.  

60. De tariefmethodologie voorziet dat de werkelijke kosten deel uitmaken van het totaal 

inkomen en dat dit totaal inkomen gedekt wordt door de nettarieven over een regulatoire 

periode van vier jaar. Door de opname van de afschrijvingen en financiële lasten in de niet-

beheersbare kosten, een billijke vergoeding voor het eigen vermogen en de regulatoire 

rekeningen kan men besluiten dat het risico voor de recuperatie door de netbeheerder van 

de kosten die verband houden met de investeringen reeds op verschillende wijzen afgedekt 

wordt.   

61. Investeringen maken via het gereguleerd actief (RAB) en de afschrijvingen van de 

netinfrastructuur deel uit van het totaal inkomen van de netbeheerder dat via de tarieven 

gedekt wordt. De CREG beschouwt de afschrijvingen enkel als redelijk indien de 

afschrijvingstermijn op de technische levensduur van de activa is afgestemd. De 

afschrijvingen worden beschouwd als niet-beheersbare kosten in de tariefmethodologie, dit 

wil zeggen kosten waarop de netbeheerder geen of weinig controle heeft. Afschrijvingen 

kunnen dus niet leiden tot tekorten of extra winsten voor de netbeheerder en er is bijgevolg 

geen bijkomend risico voor de netbeheerder. 

62. De recuperatie van alle redelijke kosten die verband houden met goedgekeurde 

investeringen is gewaarborgd. Dat houdt tevens in dat voor materiële vaste activa die hetzij 

buitendienst moeten gesteld worden vóór het einde van hun verwachte levensduur, de 

boekhoudkundig tot uitdrukking gebrachte minderwaarde deel uitmaakt van het totaal 

inkomen. Dat laatste geldt eveneens voor de kosten verbonden aan de zogenaamde 

stranded assets. 



 

            22/32 

63. Daarnaast wordt, in overeenstemming met de Elektriciteitswet en de Aardgaswet, 

een normale vergoeding gewaarborgd voor de in het net geïnvesteerde kapitalen. Wat de 

financiering met vreemd vermogen betreft, heeft de CREG sinds het begin van haar 

tariefregulering het principe van embedded finance costs toegepast, waarbij de redelijke 

financiële kosten voor het vreemd vermogen worden erkend als een deel van het 

totaalinkomen dat via de nettarieven kan worden gerecupereerd. Wat de eigen middelen 

betreft, is de vergoeding, in overeenstemming met het Capital Asset Pricing Model, gelijk aan 

de risicovrije rente plus de marktrisicopremie vermenigvuldigd met de bètafactor van de 

desbetreffende netbeheerder. Artikels 17 en 18 van de tariefmethodologie voor het 

elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie 

enerzijds en artikels 17 en 18 van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de 

opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie anderzijds bevatten alle modaliteiten 

aangaande deze componenten. 

64. Tenslotte bestaat er geen volumerisico voor de netbeheerder. Indien de werkelijke 

inkomsten van de netbeheerder afwijken van de voorspelde inkomsten, waarborgt de 

tariefmethodologie de recuperatie van het redelijk bevonden totaal inkomen: dat gebeurt 

door de opname van de afwijkingen via de regulatoire rekeningen. Dat geldt eveneens voor 

het  verschil tussen het budget aan niet-beheersbare kosten (bijvoorbeeld de afschrijvingen 

en de billijke marge) en de reële waarden, dat integraal wordt toegewezen aan het totaal 

inkomen van de volgende regulatoire periode. De CREG beschouwt de regulatoire 

vorderingen en schulden, die voortvloeien uit de saldi-berekening als onafscheidbaar van de 

uitoefening van de gereguleerde activiteiten van een netbeheerder. De verrekening van de 

saldi in de volgende tariefperiode – voor elektriciteit – of in de volgende tariefperiodes – voor 

aardgas – is een essentieel onderdeel van een stabiele regulering, zoals vastgelegd in de 

tariefmethodologie7.  

65. Naast een specifieke billijke vergoeding, kunnen voor specifieke projecten ook 

andere activaklassen en afschrijvingspercentages worden goedgekeurd, dan diegene 

opgenomen in de tariefmethodologie8. 

                                                
7 Artikels 20, 21 en 38 van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie en artikels 21, 22 en 32 van de tariefmethodologie voor 
het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie.  
8 Artikel 15, §4 van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie en artikel 15, §4 van de tariefmethodologie voor het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie. 
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V. VERGOEDING VAN INVESTERINGEN MET 

EEN HOGER RISICO 

V.1 Bepalingen in de tariefmethodologie voor de 
beperking en/of vergoeding van het risico voor 
specifieke investeringen  

66. Voor bepaalde investeringsprojecten, waaronder PCI’s, voorziet de 

tariefmethodologie enkele specifieke regels die hierna kort worden weergegeven. 

67. Zowel artikel 25, §3 van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet 

en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie als artikel 20 van de 

tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de 

LNG-installatie voorzien de mogelijkheid om een specifieke stimulans toe te kennen die 

rekening houdt met concrete doelstellingen en modaliteiten voor individuele 

investeringsprojecten waaraan de CREG een bijzonder belang zou toekennen of waarvoor 

een Europese verordening dat zou opleggen. 

Bijlage 4 bij de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in verband met een 

bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc 

vastgestelde termijn is een toepassing hiervan. De CREG heeft een specifieke stimulans 

toegekend omdat ze het belangrijk vindt de netbeheerder aan te sporen tot het respecteren 

van de vooraf aangekondigde looptijden met betrekking tot enkele projecten die bedoeld zijn 

om marktintegratie op Europees niveau te bevorderen. De betrokken PCI’s zijn ALEGRO en 

LIXHE-HERDEREN. 

Bijlage 3 bij de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in verband met een 

tariefmethodologie voor NEMO herneemt het regulatoire kader "cap&floor" dat tussen 2009 

en 2014 samen met OFGEM werd uitgewerkt. De CREG en OFGEM wilden een 

gemeenschappelijk regulatoir kader ontwikkelen dat aan de twee kanten van deze 

interconnectie zou worden toegepast om de uitvoering ervan te bevorderen. De 

ontwikkelaars vonden het inderdaad erg problematisch dat er aan de twee kanten van de 

interconnectie twee verschillende regulatoire kaders werden toegepast. 
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V.2 De methodologie en de criteria voor de evaluatie van 
investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur en 
de daarbij horende risico’s 

68. Wanneer een projectpromotor/netbeheerder hogere risico’s heeft voor de 

ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van een PCI kan een stimulans toegekend worden 

volgens artikel 13(1) van Verordening nr. 347/2013. Alvorens een stimulans toe te kennen, 

moeten eerst de relevante risico’s onderzocht worden die eventueel een negatieve impact 

hebben op de slaagkansen van een project. Hierna worden de criteria en de methodologie 

toegelicht voor de evaluatie van hogere risico’s van PCI’s.   

V.2.1 Toepassingsgebied 

69. 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 03-20149, 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. 

 

 

                                                
9 ACER, Recommendation No 03/2014 on incentives for projects of common interest and on a 
common methodology for risk evaluation, 27 June 2014, p. 10/24 
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V.2.2 Methodologie en criteria 

V.2.2.1 Methode en criteria voor de evaluatie van investeringen 

Zoals hiervoor werd verduidelijkt, beschikt de CREG over geen enkele directe 

beslissingsbevoegdheid voor de evaluatie van de noodzaak van investeringen. Ze mag 

hierover dan ook geen methodologie publiceren. Zoals uiteengezet in de paragrafen 20-27 

spreekt de CREG zich enkel indirect uit over de investeringen via de goedkeuring van de 

nettarieven. De CREG zal nagaan of de investeringen op een efficiënte wijze plaatsvinden 

op basis van een kosten-batenanalyse. Op basis van deze analyse dient de keuze voor de 

finale uitvoering van de investering te worden toegelicht door de 

projectpromotor/netbeheerder en te worden goedgekeurd door de CREG. 

 

V.2.2.2 Methodologie en criteria voor de evaluatie van het risico van 

investeringen 

70. De CREG heeft, op basis van de aanbeveling van ACER10, volgende methodologie 

opgesteld. 

Stap 1: Indiening van het dossier door de projectpromotor 

De projectpromotor dient alle informatie over het project en de risico’s die hij denkt te dragen 

over te maken.  

Volgende documenten moeten minstens aangeleverd worden: 

- een beschrijving van het project waaruit blijkt dat het project voldoende matuur is; 

- een omschrijving van de projectspecifieke risico’s die door de projectpromotor 

worden gedragen (overschrijding van de kosten, vertragingen, stranded assets,  

verwerping van kosten, …), inclusief een kwantitatieve schatting van de 

financiële impact en de waarschijnlijkheid dat de verschillende risico's zich 

voordoen; 

- de maatregelen die de projectpromotor al heeft genomen om het risico dat hij 

draagt te beperken en de maatregelen die met het oog daarop nog kunnen 

worden onderzocht; 

                                                
10 Ibidem 



 

            26/32 

- een toelichting van de reden waarom de projectspecifieke risico's die door de 

projectpromotor worden gedragen hoger zijn dan bij gelijkaardige projecten in 

België. 

Als het project een PCI-project is, moet de promotor (i) het bewijs leveren van de PCI-status 

en (ii) een kosten-batenanalyse leveren in overeenstemming met artikel 11 van de 

Verordening nr. 347/2013. 

Op basis van de overgemaakte informatie moet de CREG in staat zijn de analyse, zoals 

voorzien in stappen 2 tot 6, uit te voeren. De CREG kan zich enkel uitspreken over de 

risico’s indien alle informatie voldoende gedocumenteerd wordt overgemaakt.  

Stap 2: Identificering van de door de projectpromotor gedragen risico’s vanuit het standpunt 

van de regulator 

De CREG zal op basis van de aangeleverde informatie de relevantie van de door de 

projectpromotor vermelde risico’s onderzoeken. In dit kader controleert de CREG, rekening 

houdend met de geldende tariefmethodologie, of de door de projectpromotor aangevoerde 

risico's momenteel niet volledig of gedeeltelijk worden gedragen door de netgebruikers. 

Stap 3: Door de projectpromotor genomen maatregelen om het gedragen risico te beperken 

De CREG onderzoekt de maatregelen die de projectpromotor reeds heeft genomen om het 

risico te beperken en de impact ervan. 

De CREG bepaalt of de geïdentificeerde risico's nog op een doeltreffende manier zouden 

kunnen worden verminderd door de projectpromotor zelf via bijkomende maatregelen 

(bijvoorbeeld via contractueel vastgelegde boetes voor betrokken leveranciers, 

verzekeringen, diversificatie, enz.). 

Stap 4: Kwantificatie van het risico 

De CREG gaat voor elk relevant risico na of de financiële impact en de waarschijnlijkheid 

ervan voldoende materieel zijn. 

Stap 5: Vergoeding van het risico dat door de projectpromotor wordt gedragen door de 

billijke marge op de in het net geïnvesteerde kapitalen  

De CREG bepaalt of de geïdentificeerde risico's reeds vergoed worden door de billijke marge 

op de geïnvesteerde kapitalen in de netten voorzien in de tariefmethodologie.  

De CREG herinnert eraan dat, zoals ACER heeft benadrukt, het risico dat niet gelinkt is aan 

het systeem, niet dient te worden vergoed in het kader van het Capital Asset Pricing Model.  



 

            27/32 

In dit kader kan de CREG in het bijzonder analyseren in welke mate het risico voor de 

projectpromotor hoger is dan bij gelijkaardige projecten in België en in welke mate dit risico 

kan worden gediversifieerd. 

Stap 6: Indien nodig, eventuele aanpassing van de tariefmethodologie of eventuele 

aanpassing van het tariefvoorstel 

Wanneer nodig stelt de CREG een aanpassing van de tariefmethodologie voor om: 

i. het door de projectpromotor gedragen risico te verminderen (door het hele risico of een 

gedeelte ervan te verplaatsen naar de netgebruikers) en/of; 

ii. de vergoeding te verhogen die specifiek voor dit project wordt geïnd om het door de 

projectpromotor gedragen hogere risico te vergoeden en/of: 

iii. geschikte stimulansen in te voeren om de realisatie van dit project te bevorderen. 

In dit kader kan de CREG rekening houden met het regulatoire kader dat in België of in het 

buitenland toegepast wordt voor gelijkaardige projecten. 

De CREG zal, zoals voorzien en na overleg met de projectpromotor/netbeheerder eventuele 

wijzigingen van de tariefmethodologie ter openbare consultatie voorleggen waarin de 

analyse van de CREG op basis van deze methodologie zal worden voorgesteld. 

Als er bij de opstelling van het goedgekeurde tariefvoorstel geen rekening werd gehouden 

met een project, mag de CREG altijd aan de projectpromotor/netbeheerder vragen om zijn 

tariefvoorstel aan te passen zodat het wel rekening houdt met het project. Deze aanpassing 

zal rekening houden met de analyse van de CREG die op basis van deze methodologie werd 

opgesteld. 
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VI. BESLISSING 

Gelet op artikel 13(6) van de Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees parlement en 

De Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-

infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 

verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009, publiceert de 

CREG haar methodologie en criteria voor de evaluatie van risico's voor elektriciteits- en 

gasinfrastructuurprojecten. 

Deze methodologie en deze criteria worden als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Deze beslissing treedt in werking op 15 juli 2016 en wordt van toepassing op nieuwe 

projecten voor dewelke nog geen definitieve investeringsbeslissing werd genomen op 

dezelfde datum. 

 

 

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 

Methodologie en criteria voor de evaluatie van het risico 
van investeringen 

Stap 1: Indiening van het dossier door de projectpromotor 

De projectpromotor dient alle informatie over het project en de risico’s die hij denkt te dragen 

over te maken.  

Volgende documenten moeten minstens aangeleverd worden: 

- een beschrijving van het project waaruit blijkt dat het project voldoende matuur is; 

- een omschrijving van de projectspecifieke risico’s die door de projectpromotor 

worden gedragen (overschrijding van de kosten, vertragingen, stranded assets,  

verwerping van kosten, …), inclusief een kwantitatieve schatting van de 

financiële impact en de waarschijnlijkheid dat de verschillende risico's zich 

voordoen; 

- de maatregelen die de projectpromotor al heeft genomen om het risico dat hij 

draagt te beperken en de maatregelen die met het oog daarop nog kunnen 

worden onderzocht; 

- een toelichting van de reden waarom de projectspecifieke risico's die door de 

projectpromotor worden gedragen hoger zijn dan bij gelijkaardige projecten in 

België. 

Als het project een PCI-project is, moet de promotor (i) het bewijs leveren van de PCI-status 

en (ii) een kosten-batenanalyse leveren in overeenstemming met artikel 11 van de 

Verordening nr. 347/2013. 

Op basis van de overgemaakte informatie moet de CREG in staat zijn de analyse, zoals 

voorzien in stappen 2 tot 6, uit te voeren. De CREG kan zich enkel uitspreken over de 

risico’s indien alle informatie voldoende gedocumenteerd wordt overgemaakt.  

Stap 2: Identificering van de door de projectpromotor gedragen risico’s vanuit het standpunt 

van de regulator 
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De CREG zal op basis van de aangeleverde informatie de relevantie van de door de 

projectpromotor vermelde risico’s onderzoeken. In dit kader controleert de CREG, rekening 

houdend met de geldende tariefmethodologie, of de door de projectpromotor aangevoerde 

risico's momenteel niet volledig of gedeeltelijk worden gedragen door de netgebruikers. 

Stap 3: Door de projectpromotor genomen maatregelen om het gedragen risico te beperken 

De CREG onderzoekt de maatregelen die de projectpromotor reeds heeft genomen om het 

risico te beperken en de impact ervan. 

De CREG bepaalt of de geïdentificeerde risico's nog op een doeltreffende manier zouden 

kunnen worden verminderd door de projectpromotor zelf via bijkomende maatregelen 

(bijvoorbeeld via contractueel vastgelegde boetes voor betrokken leveranciers, 

verzekeringen, diversificatie, enz.). 

Stap 4: Kwantificatie van het risico 

De CREG gaat voor elk relevant risico na of de financiële impact en de waarschijnlijkheid 

ervan voldoende materieel zijn. 

Stap 5: Vergoeding van het risico dat door de projectpromotor wordt gedragen door de 

billijke marge op de in het net geïnvesteerde kapitalen  

De CREG bepaalt of de geïdentificeerde risico's reeds vergoed worden door de billijke marge 

op de geïnvesteerde kapitalen in de netten voorzien in de tariefmethodologie.  

De CREG herinnert eraan dat, zoals ACER heeft benadrukt, het risico dat niet gelinkt is aan 

het systeem, niet dient te worden vergoed in het kader van het Capital Asset Pricing Model.  

In dit kader kan de CREG in het bijzonder analyseren in welke mate het risico voor de 

projectpromotor hoger is dan bij gelijkaardige projecten in België en in welke mate dit risico 

kan worden gediversifieerd. 

Stap 6: Indien nodig, eventuele aanpassing van de tariefmethodologie of eventuele 

aanpassing van het tariefvoorstel 

Wanneer nodig stelt de CREG een aanpassing van de tariefmethodologie voor om: 

i. het door de projectpromotor gedragen risico te verminderen (door het hele risico of een 

gedeelte ervan te verplaatsen naar de netgebruikers) en/of; 

ii. de vergoeding te verhogen die specifiek voor dit project wordt geïnd om het door de 

projectpromotor gedragen hogere risico te vergoeden en/of: 
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iii. geschikte stimulansen in te voeren om de realisatie van dit project te bevorderen. 

In dit kader kan de CREG rekening houden met het regulatoire kader dat in België of in het 

buitenland toegepast wordt voor gelijkaardige projecten. 

De CREG zal, zoals voorzien en na overleg met de projectpromotor/netbeheerder  eventuele 

wijzigingen van de tariefmethodologie ter openbare consultatie voorleggen  waarin de  

analyse van de CREG op basis van deze methodologie zal worden voorgesteld. 

Als er bij de opstelling van het goedgekeurde tariefvoorstel geen rekening werd gehouden 

met een project, mag de CREG altijd aan de projectpromotor/netbeheerder vragen om zijn 

tariefvoorstel aan te passen zodat het wel rekening houdt met het project. Deze aanpassing 

zal rekening houden met de analyse van de CREG die op basis van deze methodologie werd 

opgesteld. 
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BIJLAGE 2: REACTIES OP DE OPENBARE 

RAADPLEGING  
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Commentaires d’Elia dans le cadre de la consultation publique de la CREG sur 

son projet de décision (B)151203-CDC-1480 établissant la méthodologie et les 

critères utilisés pour évaluer les investissements dans l'infrastructure 

d'électricité et de gaz et les risques plus élevés auxquels ils sont soumis. 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1480/B1480FRprojet.pdf 

 

Introduction 

En vertu de la possibilité qui lui en est donnée par l’article 23 §2 bis de la loi Electricité, et 

conformément aux règles édictées au chapitre 4 du Règlement d’ordre intérieur de la CREG, Elia 

souhaite par la présente note communiquer à la CREG ses remarques sur le projet de décision 

(B)151203-CDC-1480 soumis à consultation publique.  

Ces commentaires sont structurés conformément à la numérotation par paragraphe adoptée par la 

CREG dans son projet de décision.  

 

Paragraphes 5 à 7 

Elia comprend que le projet de décision s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 13(6) du 

règlement européen n°347/2013 stipulant que lorsqu'un promoteur de projets est confronté à des 

risques plus élevés concernant le développement, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un 

projet d'intérêt commun (PCI) par rapport aux risques normalement encourus par un projet 

d'infrastructure comparable, les États membres et les autorités de régulation nationales veillent à ce 

que des mesures incitatives appropriées soient accordées. En conséquence de quoi, chaque autorité de 

régulation nationale doit publier une méthodologie et des critères d’évaluation des investissements 

d’infrastructure d’électricité et de gaz et des risques supplémentaires auxquels ceux-ci sont soumis. 

Par ailleurs, l’article 12 §5, 22° de la loi Electricité stipule que «la méthodologie tarifaire peut prévoir 

une rémunération plus favorable pour les investissements reconnus comme d’intérêt national ou 

européen». 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1480/B1480FRprojet.pdf
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A la lecture du projet de décision de la CREG, il n’apparait pas clairement à Elia si la méthodologie a 

vocation à s’appliquer à l’ensemble des investissements visés par l’article 12 §5, 22° de la Loi ou 

seulement à certains d’entre eux. 

Considérant l’ampleur des investissements envisagés au cours des années à venir afin d’assurer le bon 

fonctionnement du système électrique et le besoin d’attirer les capitaux nécessaires pour leur 

financement, Elia considère que la mesure doit pouvoir être appliquée, ou en tout cas envisagée, à 

l’ensemble des investissements. Cette préoccupation est partagée par l’ensemble des gestionnaires de 

réseau de transport européens, comme le témoigne la note par laquelle ENTSO-E émet des 

recommandations à l’attention des législateurs et régulateurs (policy brief  du 26/11/2014 intitulé 

« Fostering electricity transmission investments to achieve Europe’s energy goals »). Dans cette note, 

ENTSO-E souligne le fait que les régulations doivent encourager les investissements nécessaires pour 

relever les défis énergétiques et climatiques européens, en ne limitant pas la portée des mesures prises 

au champ des PCI mais également aux investissements majeurs et stratégiques faisant partie du TYNDP 

et des plans d’investissements de chaque pays.  

 

Paragraphe 33 

 

La CREG rappelle que la méthodologie tarifaire en vigueur classifie les coûts d’investissement 
(amortissements et charges financières) comme des coûts non-gérables, et en conclut que le risque de 
couverture des coûts d’investissement par le gestionnaire de réseau est couvert.  

Ce risque serait effectivement couvert si la méthodologie tarifaire ne prévoyait pas, dans ses articles 29 

à 34, une série de critères permettant au régulateur d’apprécier le caractère raisonnable ou non des 

coûts déclarés, et de rejeter a posteriori la couverture par les tarifs des coûts qu’elle jugerait non-

raisonnables, malgré les justifications avancées par Elia. 

La manière dont ces différents critères sont exprimés laisse clairement apparaitre la latitude dont la 

CREG dispose dans cette appréciation. Du point de vue d’Elia, les dispositions mêmes des articles 29 à 34 

de la méthodologie tarifaire constituent un risque dans l’exercice de ses activités, et notamment dans la 

réalisation d’investissements d’infrastructure et dans la couverture des coûts relatifs à ces 

investissements. 

Elia note qu’ACER, dans son document du 27/6/2014 : « Recommendation on incentives for projects of 

common interest and on a common method for risk evaluation » classifie en 5 catégories les risques 

encourus par un investisseur lors de la réalisation d’un projet: 

- Dépassement de coût 

- Dépassement de délai 

- Actifs échoués 

- Rejet de coût 

- Liquidités (décalage temporel entre revenu et dépense). 
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Elia estime, compte tenu du cadre régulatoire actuellement en vigueur, qu’elle est exposée en 

particulier aux 3 derniers risques. 

Dans son policy brief du 26/11/2014, ENTSO-E met en évidence la nécessité à la fois de règles claires en 

matière de couverture des coûts, d’une combinaison équitable entre risque et rémunération ainsi que 

d’une stabilité et d’un engagement  à long terme sur les principes régulatoires applicables. Elia partage 

les constats relevés par ENTSO-E.  

 

Paragraphe 35 

Elia ne remet pas en cause, à ce jour, l’avis de la CREG selon lequel la règle permettant de porter à 

charge des tarifs la valeur comptable résiduelle des actifs démantelés ou échoués constitue une 

couverture de risque et justifie en partie le niveau de rémunération actuelle.  

Elia s’interroge toutefois sur le caractère pérenne de cette règle, en particulier au vu des durées 

d’amortissement prévues à la méthodologie tarifaire qu’Elia perçoit comme très longues pour certains 

actifs dont la durée de vie ou la durée d’utilisation pourrait ne pas atteindre la durée d’amortissement 

associée. (voir sur ce point également le commentaire du §38) 

 

Paragraphe 36. 

Le caractère non-gérable des coûts d’emprunt, au travers du principe de l’ «embedded debt», reconduit 

dans la régulation de période en période, est en effet de nature à rassurer les investisseurs sur les 

risques encourus par l’entreprise. Elia constate toutefois que le risque de l’entreprise n’est pas estimé 

par les agences de notation comme nul ni extrêmement bas. La note actuelle d’Elia est A-negative 

outlook, et cette note est susceptible d’évoluer dans le temps.  

 

Paragraphe 38. 

La méthodologie tarifaire prévoit des durées d’amortissement pour les différentes catégories d’actifs. 

Elle stipule par ailleurs que certaines classes d’actifs, pour des projets particuliers, peuvent bénéficier de 

durées d’amortissement différentes. L’expérience montre toutefois que la CREG est très réticente à 

entendre les arguments mis en avant par Elia dans ses demandes d’adapter les durées d’amortissement 

de certains actifs, que ceux-ci soient liés à des projets dont les circonstances sont particulières ou à des 

technologies dont la longévité n’est plus cohérente avec la durée d’amortissement associée. Elia estime 

qu’il s’agit d’un point essentiel de la régulation et demande à la CREG de pouvoir considérer des 

catgéories d’assets spécifiques auxquels s’appliqueraient des taux d’amortissement différenciés. 
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Paragraphe 43  

L’étape 7 du projet de méthodologie prévoit que la CREG détermine si le niveau de risque d’un projet 

est supérieur à celui de projets similaires.  

Elia renvoie ici au document d’ACER du 27/6/2014 : « Recommendation on incentives for projects of 

common interest and on a common method for risk evaluation » qui préconise que les comparaisons 

s’effectuent au cas par cas avec des projets similaires, si possibles mis en œuvre dans le même pays et 

encadrés par les mêmes conditions régulatoires. Si une comparaison devait être faite entre projets mis 

en œuvre dans des pays différents, les différences de cadre régulatoire devraient impérativement être 

prises en compte.  

 

Conclusion 

Elia souhaite que la CREG prenne les commentaires ci-dessus en considération dans l’élaboration de sa 

décision. Ainsi, la méthodologie adoptée préciserait la ou les catégorie(s) de projets qu’elle vise. Elle 

prendrait en compte le fait que, dans le cadre régulatoire actuel, les activités d’Elia ne sont pas des 

activités dépourvues de risques, en particulier la réalisation d’investissement d’infrastructure, et que 

certains de ces risques trouvent en partie leur origine dans la régulation elle-même. La méthodologie 

définirait plus précisément la manière dont les risques seraient valorisés. Enfin, elle prendrait en compte 

l’importance essentielle pour l’investisseur du caractère stable et pérenne des conditions régulatoires 

dans l’appréciation du risque d’un projet.  
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een consultatie over haar ontwerpbeslissing ((B)151203-CDC-1480) van 3 

december 2015 tot vaststelling van de methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen 

in elektriciteits- en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s. Deze consultatie loopt van 

10 december 2015 tot 20 januari 2016. 

 

Dit document bevat de opmerkingen en voorstellen van FEBEG in het kader van deze consultatie. Deze 

opmerkingen en voorstellen van FEBEG zijn niet vertrouwelijk. 

 

 

Algemene opmerkingen en voorstellen 

 

Belang van coördinatie tussen de CREG en de FOD Economie, AD Energie 

 

FEBEG verwelkomt het initiatief van de CREG om een duidelijke methodologie en criteria uit te werken 

voor het evalueren van de risico’s van investeringen. Deze methodologie en criteria zijn inderdaad 

noodzakelijk om het toepassen van stimulansen in de tarieven te verantwoorden: de CREG gaat – 

terecht – na in welke mate de investeringsrisico’s al gedekt worden door de bestaande 

tariefmethodologie (capacity asset pricing model). 

 

FEBEG wenst er evenwel wel op te wijzen dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de 

investeringen eerder bij de FOD Economie, AD Energie, en de bevoegde Ministers ligt. FEBEG verwacht 

dat de FOD Economie, AD Energie, ook en vooral een duidelijke methodologie en criteria voor het 

evalueren van de risico’s van investeringen zou uitwerken en bekend maken. 

 

FEBEG is dan ook bezorgd over deze versnipperde bevoegdheidsverdeling: de FOD Economie, AD 

Energie, en de bevoegde Ministers beslissen over de investeringsprojecten terwijl de CREG oordeelt 

over mogelijke stimulansen in de tarieven. FEBEG roept de FOD Economie, AD Energie en de CREG dan 

ook op tot structureel overleg en een grondige coördinatie bij het beoordelen van 

investeringsprojecten. 

 

Nood aan een kostenbatenanalyse van de impact van PCI op het volledige energiesysteem 

 

De voorgestelde methodologie en criteria lijken de risico’s van de investeringen vooral te beoordelen 

vanuit het perspectief van de netbeheerder. Voor FEBEG is het uitermate belangrijk dat investeringen 

in een ruimere marktcontext worden bekeken: niet alleen de risico’s voor de netbeheerders moeten 

geanalyseerd worden, maar ook de impact op het volledige energiesysteem.  

 

Onderwerp: 

Consultatie over de ontwerpbeslissing ((B)151203-CDC-1480) van 3 december 

2015 tot vaststelling van de methodologie en de criteria voor de evaluatie van 

investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere 

risico’s 

Datum: 20 januari 2016 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 



 

 

 

 

STANDPUNT 
 

 

Ref: CGM 012-2016    2-2 

Wat investeringen in bijkomende interconnectiecapaciteit voor elektriciteit betreft, is FEBEG 

bijvoorbeeld van oordeel dat een kostenbatenanalyse van de impact op het volledige energiesysteem 

noodzakelijk is: 

 

- Investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit zijn een goede zaak wanneer die capaciteit 

ook werkelijk toegevoegde waarde (nieuwe opportuniteiten, betere prijzen, …) voor de 

Belgische markt oplevert, en niet volledig ingenomen wordt – bijvoorbeeld in het geval van een 

interconnectie tussen België en Duitsland – door loop flows. De CREG heeft immers zelf ook 

aangetoondi dat prioritaire niet-competitieve stromen, zoals bijvoorbeeld loop flows vanuit 

Duitsland, leiden tot een inefficiënt en discriminerend gebruik van de interconnectiecapaciteit: 

deze stromen worden in mindering gebracht van de beschikbare fysieke capaciteit zodat er 

nog slechts een heel beperkte fysieke capaciteit – aan heel hoge prijzen - overblijft voor de 

Belgische stromen. 

 

- Ook al leveren investeringen in bijkomende interconnectiecapaciteit voor elektriciteit een 

positieve business case op, deze bijkomende capaciteit zal ook de concurrentie voor de 

Belgische centrales vergroten, met eventueel bijkomende sluitingen tot gevolg. Dit zal op zijn 

beurt aanleiding geven tot bijkomende maatregelen – bijvoorbeeld vergroten van de 

strategische reserve – om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen. Het is dus best mogelijk 

dat de positieve business case voor de netbeheerder wordt teniet gedaan door de stijgende 

kosten voor het volledige energiesysteem. 

 

FEBEG gaat er vanuit dat een dergelijke uitgebreide kostenbatenanalyse van de impact van een PCI op 

het volledige energiesysteem wordt meegenomen in de kostenbatenanalyse die de netbeheerder moet 

indienen om een project als PCI in aanmerking te laten komen. FEBEG is niettemin van oordeel dat de 

CREG meer belang moet hechten aan de analyse van de impact van een PCI op het volledige 

energiesysteem. FEBEG zou dan ook willen aanbevelen om dit als een aparte stap op te nemen in de 

methodologie. 

 

 

Punctuele opmerkingen en voorstellen 

 

FEBEG wenst daarnaast nog de volgende eerder punctuele opmerkingen en voorstellen te formuleren: 

 

- §27 – De tarieven kunnen in een specifieke billijke marge voorzien op basis van een Europese 

benchmarking. FEBEG stelt zich de vraag wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze 

Europese benchmarking. Is dit de netbeheerder zelf, of een onafhankelijke instantie? 

 

- §43 – Deze paragraaf beschrijft de methodologie voor het beoordelen van het risico van de 

investeringen. De methodologie preciseert evenwel niet wanneer juist in het proces de 

netbeheerder een aanvraag kan indienen bij de CREG om bijkomende stimulansen te genieten. 

 

- §43, step 1 – FEBEG vraagt zich af of het niet wenselijk is dat de netbeheerder ook de resultaten 

van een marktbevraging of open season – indien deze beschikbaar zijn – zou aanleveren. Dit 

laat de CREG toe om zich ook te vergewissen van de interesse van de markt in een welbepaalde 

investering. 

 

- §43, step 7 – FEBEG is van oordeel dat het nuttig is om projecten te vergelijken met 

gelijkaardige projecten, maar vraagt zich af wat de criteria zijn om een project als een 

gelijkaardig project te kwalificeren. Mag de netbeheerder zelf deze projecten voorstellen? 

 

i CREG, Working Paper (Z)15113-CDC-1476 on the price spikes observed on the Belgian day-ahead sport exchange 

Belpex on 22 September 2015’, 13 November 2015. 

                                                   














