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INLEIDING 

 

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

onderzoekt hierna de exploitatiesaldi met betrekking tot het exploitatiejaar 2010, zoals 

gerapporteerd door de opdrachthoudende vereniging InterEnerga (hierna: InterEnerga) voor 

de netten met een transmissiefunctie.  

 

Het Directiecomité van de CREG heeft deze beslissing goedgekeurd tijdens zijn vergadering 

van 8 maart 2012. 
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I. RECHTSGROND  

1. De omzettingstermijn van Richtlijn 2009/72/EG1 is op 3 maart 2011 verstreken2. De 

Belgische Staat heeft deze richtlijn omgezet door middel van de wet3 van 8 januari 2012. 

 

2. Het Koninklijk Besluit van 8 juni 20074 werd door het (bij de wet van 8 januari 2012 

gewijzigde) artikel 12quater, § 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet) opgeheven. 

 
3. Artikel 12quater, § 2, van de Elektriciteitswet biedt de CREG de mogelijkheid om elke 

overgangsmaatregel te nemen die zij dienstig zou achten tengevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 8 januari 2012 tot de goedkeuring van de 

tariefmethodologie met toepassing van artikel 12 van de Elektriciteitswet. 

 

Op dit ogenblik is er nog geen tariefmethodologie goedgekeurd die genomen werd in 

uitvoering van artikel 12 van de Elektriciteitswet. De CREG zal, in uitvoering van dit artikel, 

een dergelijke tariefmethodologie vaststellen. In afwachting hiervan, kan zij 

overgangsmaatregelen nemen. Als overgangsmaatregel past de CREG de bestaande 

Voorlopige Tarifaire Methoden5 in de huidige beslissing verder toe. 

 

Met de huidige beslissing houdt de CREG rekening met de richtsnoeren van artikel 12, § 5, 

van de Elektriciteitswet (in de mate dat deze pertinent zijn voor een beslissing ex post). Dit 

vormt geen erkenning van de rechtsgeldigheid van de richtsnoeren, die desnoods bij de 

bevoegde instantie zullen worden betwist.  

 

Artikel 12quater, § 2, van de Elektriciteitswet vormt daarom de rechtsgrond voor de huidige 

beslissing. 

                                                 
1
 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG. 
2
 Artikel 49 Richtlijn 2009/72/EG. 

3
 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen. 
4
 Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 

controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen 
kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van 
de tarieven, van de rapportering en de kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal 
transmissienet. 
5
 Besluit van de CREG (Z)11124-CDC-1109/1 ‘tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het 

berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’, 24 november 2011. 
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II. TARIFAIRE METHODEN EN HET 

TARIEFVERSLAG 

 

II.1 De tarifaire methoden 

 

4. Om haar tarifaire bevoegdheid verder uit te oefenen en daardoor de goede werking 

van de markt te verzekeren, is de CREG in de loop van 2011 verplicht geweest om 

voorlopige tarifaire methoden vast te stellen, op basis waarvan een beslissing kon worden 

genomen over de transmissienettarieven toepasselijk vanaf 1 januari 2012. Na een publieke 

consultatie over een ‘Ontwerp van Besluit’ ter zake die aanving op 22 september 2011 en 

waarover een consultatieverslag6 werd opgesteld op 24 november 2011, heeft de CREG 

eveneens op 24 november 2011 een besluit genomen tot vaststelling van de Voorlopige 

Tarifaire Methoden6.  

 

5. Naast de vaststelling van de tariefstructuur en een aantal procedures en termijnen, 

voorzien de Voorlopige Tarifaire Methoden ondermeer de indiening van een tariefverslag 

door de netbeheerder en de vastlegging, kwalificering en bestemming door de CREG van 

saldi uit elementen van het totaal inkomen: die laatste drie elementen, uitdrukkelijk 

uitgewerkt in het luik V van de Voorlopige Tarifaire Methoden, vormen het voorwerp van 

huidige beslissing.  

 

 

II.2 Het tariefverslag 

 

6. Het tariefverslag is een document dat gebruikt wordt voor regulatoire doeleinden: het 

bevat het werkelijke totaal inkomen van de netbeheerder voor een bepaald exploitatiejaar, 

berekend door de netbeheerder op basis van de werkelijke financiële gegevens en is 

opgemaakt in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiekader. 

 

  

                                                 
6
  CREG, Consultatieverslag over het Ontwerp van besluit (Z)1109015-CDC-1109 tot vaststelling van 

de methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op 
en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’, 24 november 2011.  
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7. Het tariefverslag, dat opgesteld wordt aan de hand van een door de CREG 

vastgelegd rapporteringsmodel, bestaat enerzijds uit de nacalculatie van het totaal inkomen 

en uit de nodige documenten ter staving van de samenstellende delen ervan en anderzijds 

uit de uiteenlopende exploitatiesaldi die het gevolg zijn van verschillen tussen de tarifaire 

ramingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en hoeveelheden.  

 

Het heeft betrekking op het netwerk met een transmissiefunctie, dat in artikel 2, 4°  van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden als volgt gedefinieerd wordt:  

 

“het transmissienet enerzijds en de distributienetten of de lokale of regionale 

transmissienetten met een spanningsniveau tussen 30kV en 70kV die hoofdzakelijk 

dienen voor het vervoer van elektriciteit voor niet-huishoudelijke afnemers en andere 

netten in België alsook de wisselwerking tussen installaties voor productie van 

elektriciteit en tussen elektrische netten met een transmissiefunctie anderzijds;”. 
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III. PROCEDURE 

 

 
8. De CREG heeft op 14 februari 2011 het tariefverslag met betrekking tot het 

exploitatiejaar 2010 ontvangen.  

 

9. Op 21 maart 2011 heeft InterEnerga aanvullende inlichtingen bezorgd. Op verzoek 

van de CREG heeft hij nog verduidelijkingen per e-mail verstrekt. 

 

10. Op 21 januari 2012 is de wet van 8 januari 2012 in werking getreden.  
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IV. ANALYSE VAN DE SALDI  

 

IV.1 De gerapporteerde saldi 

 
11. De tarieven van InterEnerga voor het exploitatiejaar 2010 werden vastgesteld onder 

de vorm van voorlopige tarieven, op basis van een verlenging van de tarieven van 2007. Het 

is om die reden dat de gerapporteerde realiteit vergeleken wordt met goedgekeurde 

budgetcijfers 2007. 

 

12. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de waarde van de saldi op de niet 

beheersbare elementen van het totaal inkomen. 

 

Tabel 1: Saldi op niet beheersbare elementen van het totaal inkomen 

 

 

13. De eerste vijf saldi hebben betrekking op het verschil tussen de realiteit 2010 en het 

goedgekeurde budget van de niet-beheersbare kosten. De som van deze saldi levert een 

exploitatietekort op van €2.461.109,07. 

 

14. Het verschil tussen de reële verkoopsvolumes en de in het budget opgenomen, 

geraamde verkoopsvolumes maakt een afzonderlijk saldo uit. Het saldo van de 

volumeverschillen bedraagt €703.816,44 en dient toegevoegd te worden aan bovenvermeld 

exploitatietekort. 

 

  

GERAPPORTEERDE SALDI IN €

budget 2007 = budget 

2010

(i)

realiteit 2010

(ii)

SALDI

(ii-i)

1. Kosten nodig ter vervulling van de wettelijke taken

Niet beheersbare kosten -989.358,19 1.220.574,09 2.209.932,28

Financiële lasten 357.535,92 429.366,61 71.830,69

2. Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen ODV)

Saldo door afwijk ing tussen budget en werkelijkheid 2.542.665,79 1.759.392,97 -783.272,82

3. Billijke winstvergoeding

Saldo door afwijk ing tussen budget en werkelijkheid 1.834.993,24 2.441.163,79 606.170,55

4. Toeslagen en heffingen

Saldo door afwijk ing tussen budget en werkelijkheid 160.382,04 516.830,41 356.448,37

SALDO UIT VERSCHIL NIET-BEHEERSBARE KOSTEN 3.906.218,80 6.367.327,87 2.461.109,07

NIET-BEHEERSBARE OPBRENGSTEN

Volume-verschillen

SALDO DOOR AFWIJKING TUSSEN GEBUDG EN WERK OPBRENSGSTEN -6.597.762,87 -5.893.946,43 703.816,44

TOTAAL 3.164.925,51
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15. Het totaal saldo van de niet-beheersbare kosten bedraagt volgens het tariefverslag  

€3.164.925,51 en betekent in hoofde van de netbeheerder een exploitatietekort, m.a.w. het 

goedgekeurde budget van de netbeheerder voor het exploitatiejaar 2010 is volgens de 

opgeleverde rapportering ontoereikend voor wat betreft de niet-beheersbare kosten. 

 
16. Naast de saldi die in tabel 1 zijn opgenomen, heeft InterEnerga in haar tariefverslag 

2010 eveneens gemeld dat het verschil tussen de werkelijke en de gebudgetteerde 

bedragen aan beheersbare elementen tot een overschot heeft geleid van €192.272,10. 

 

 

IV.2 Analyse 

 

17. Tijdens haar controles heeft de CREG vastgesteld dat InterEnerga, bij de berekening 

van de RAB, niet van de beginwaarde 2010 die overeenstemt met de eindwaarde voor 2009 

zoals vastgesteld door de CREG, vertrekt.  

 

Deze aanpassing heeft een impact op de berekening van de RAB-waarde 2010 en op het 

saldo van de billijke winstmarge. 
 

18. De evolutie van de behoefte aan bedrijfskapitaal stemt overeen met de in de jaarlijkse 

rapportering opgenomen balansen.  

 

De overlopende rekeningen actief bevatten eind 2010 volgende bedragen: 

 

- BM 2007     €793.051,41 

- BM 2008  €2.095.116,56 

- BM 2009  €4.165.014,93 

- BM 2010  €3.160.000,00 

              €10.213.183,34 

 

De CREG stelt vast dat InterEnerga voor het exploitatiejaar 2009 een exploitatietekort 

opneemt dat niet in overeenstemming is met de beslissing (B)120308-CDC-629E/12 van de 

CREG. Het verschil bedraagt €271.151,19 (€4.165.014,96 - €3.893.863,77). 

 

Deze aanpassing heeft een impact op de berekening van de RAB-waarde 2010 en op het 

saldo van de billijke winstmarge. 

 



 

 

10/12 

19. InterEnerga rapporteert voor het exploitatiejaar 2010 een totaal bedrag aan 

desinvesteringen van €0,00.  

 

In de berekening van de RAB bevestigt de netbeheerder, dat zich in het exploitatiejaar 2010 

geen buitendienststellingen hebben voorgedaan. Niettegenstaande werd door de 

netbeheerder bij de afschrijvingen een bedrag van €234.438,63 opgenomen als in kost te 

nemen meerwaarde op buitendienstgestelde activa. Bijgevolg verwerpt de CREG een 

bedrag van €234.438,63 uit de afschrijvingen. 

 

Deze aanpassing heeft een impact op de berekening van de RAB-waarde 2010 en op de 

saldi van de billijke winstmarge en de afschrijvingen. 

 

20. Als gevolg van wat voorafgaat verwerpt de CREG de gerapporteerde billijke 

winstmarge en dit omwille van een verkeerde beginwaarde van de RAB voor het jaar 2010 

en een incorrecte berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal.  

 

Daarenboven verwerpt de CREG een deel van de gerapporteerde afschrijvingen voor een 

bedrag van €234.438,63 en dit omwille van het gebrek aan gerapporteerde 

buitendienststellingen in 2010 . 

 

De netbeheerder dient de saldi met betrekking tot de billijke winstmarge en de afschrijvingen 

te herberekenen. 
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V. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

21. De CREG heeft in deze beslissing een uitspraak gedaan over de exploitatiesaldi van 

InterEnerga op basis van de documenten die haar werden ter beschikking gesteld. Indien bij 

latere controles zou blijken dat de in deze documenten opgenomen bedragen niet volledig 

correct zijn en moeten aangepast worden, kan de CREG op basis van het onderzoek van 

deze nieuwe cijfers de voorliggende beslissing herzien. 

 

De CREG behoudt zich het recht voor om, in de loop van de volgende jaren, al de posten 

aan een grondig onderzoek betreffende hun rechtvaardiging en realiteit te onderwerpen. 
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VI. BESLISSING 

 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 

bijzonder het artikel 12quater, § § 1 en 2; 

 
Gelet op het Besluit van de CREG (Z)111124-CDC-1109/1‘tot vaststelling van voorlopige 

methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 

aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’; 

 
Gelet op het tariefverslag van InterEnerga van 14 februari 2011; 

 
Gelet op de bijkomende inlichtingen die InterEnerga aan de CREG bezorgde op 21 maart 

2011; 

 
Gelet op het voorbehoud geformuleerd in randnummer 21 van de huidige beslissing; 

 
Gelet op de analyse die voorafgaat; 

 
Beslist de CREG de gerapporteerde saldi niet goed te keuren (zie randnummers 11 - 16); 

 
Beslist de CREG dat InterEnerga, om in het verdere verloop van de procedure een 

goedkeuring te verkrijgen over de exploitatiesaldi 2010 die zij rapporteert, haar tariefverslag 

op de hiernavolgende punten moet aanpassen: 

 
- herberekening van het saldo van de billijke winstmarge 

- herberekening van het saldo van de afschrijvingen. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 


