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INLEIDING 

 

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

onderzoekt hierna de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel voor het transmissienet 

voor elektriciteit, zoals die op 30 juni 2011 door NV ELIA System Operator (hierna: “ELIA”) 

werd ingediend. 

 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat deze beslissing zeven delen: 

 

(i) het eerste deel bevat de rechtsgrond waarop de CREG zich baseert om deze 

beslissing thans te nemen; 

 

(ii) in het tweede deel behandelt de CREG de toegepaste tarifaire methoden, 

samen met de identificatie van de gereguleerde onderneming en van het 

tariefvoorstel; 

 

(iii) de gevolgde procedure is beschreven in het derde deel; 

 

(iv) in het vierde deel analyseert de CREG het voorgestelde totaalinkomen; 

 

(v) de analyse van de voorgestelde tarieven is opgenomen in het vijfde deel; 

 

(vi) als zesde deel formuleert de CREG een algemeen voorbehoud; 

 

(vii) de eigenlijke beslissing is geformuleerd in het zevende deel.  

 

Het Directiecomité van de CREG nam deze beslissing tijdens zijn vergadering van 24 

november 2011. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

‘De CREG’: de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas zoals 

beschreven in artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt  

 

Wet van 29 april 1999 of ‘Elektriciteitswet’: de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

 

‘ELIA’: NV ELIA System Operator die met ingang van 17 september 2002 op federaal 

niveau aangesteld is als beheerder van het transmissienet in de zin van artikel 10, § 1, van 

de wet van 29 april 1999. ELIA System Operator NV beschikt eveneens over de nodige 

licenties van de drie gewesten voor de elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV en 

70 kV. Alle elektriciteitsnetten onder haar beheer hebben daarom een transmissiefunctie 

 

‘Voorlopige Tarifaire Methoden’: Het Besluit van de CREG  ‘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’, bedoeld in 

artikel 37 (10) van de 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,zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG op 24 november 2011. 
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I. RECHTSGROND   

 

 

1. De omzettingstermijn van Richtlijn 2009/72/EG is op 3 maart 2011 verstreken1. Tot nu 

toe heeft de Belgische Staat deze richtlijn niet omgezet. 

 

2. Op grond van artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG dient iedere lidstaat één 

enkele nationale regulerende instantie op nationaal niveau aan te wijzen. In België is de 

CREG de nationale regulerende instantie op grond van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

 

3. Als eerste taak van de regulerende instantie bepaalt artikel 37, lid 1, van Richtlijn 

2009/72/EG: “vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of 

distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor”. 

 

4. Conform artikel 37, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG is de vaststelling van de tarifaire 

methode, een minimale en exclusieve bevoegdheid van de regulator. De mogelijkheid die 

onder de tweede richtlijn bestond om een tarifaire methode uitgaande van de regulator, aan 

een ander orgaan van de lidstaat voor te leggen, teneinde het in een formeel besluit op te 

                                                 

1
 Artikel 49 Richtlijn 2009/72/EG. 
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nemen, is onder de derde richtlijn niet meer mogelijk2. In België is het dus niet langer 

mogelijk dat van de CREG verlangd wordt een tarifaire methode aan de Koning voor te 

leggen, teneinde deze in de vorm van een Koninklijk besluit te bekrachtigen. 

 
De vigerende tarifaire bepalingen (met name de artikelen 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 

12sexies, 12septies en 12novies van de Elektriciteitswet3, alsook het Tarievenbesluit van 8 

juni 20074) zijn dan ook – sinds het einde van de omzettingstermijn op 3 maart 2011 – in 

strijd gekomen met Richtlijn 2009/72/EG, in de mate dat deze de tarifaire methode bepalen.  

 

Voor zover dat nog nodig was, is het voorgaande zowel bevestigd door het Grondwettelijk 

hof5 als door de afdeling Wetgeving van de Raad van State in zijn advies6 over een 

voorontwerp van wet over de omzetting van de Europese Richtlijn naar Belgisch recht. 

                                                 
2
 Zie het gebrek aan equivalent, na art. 37, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG, van een bepaling zoals art. 

23, lid 3, van Richtlijn 2003/54/EG, alsook (a contrario) art. 37, lid 2, van Richtlijn 2009/72/EG. Zie 
verder de interpretatieve nota van de Europese commissie dd. 22 januari 2010 “The regulatory 
authorities », blz. 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 41 of the Gas Directive are the key 
Articles that provide for the duties of the NRA. [...] Some of the duties are to be fulfilled solely by the 
NRA (core duty); other duties can be carried out by other authorities [...] These core duties include: 
duties in relation to tariffs for access to transmission and distribution networks [...] Under Article 37(6)-
(7) of the Electricity Directive and Article 41(6)-(7) of the Gas Directive, the NRA must be responsible 
for fixing or approving sufficiently in advance of their entry into force at least the methodologies used 
to calculate or establish the terms and conditions for connection  and access to national networks, 
provision of balancing services and access to cross-border infrastructures. [...] Under the second 
Electricity and Gas Directives, it was possible for the NRA to submit the tariff or the methodology for 
formal approval to the relevant body of the Member State and for the relevant body to approve or 
reject the draft NRA decision. This is contrary to the provisions of the new Electricity and Gas 
Directives, which unequivocally establish that the NRA must be able to take decisions autonomously 
and that its decisions are directly binding”. 
(vrije vertaling: “De Artikelen 37 van de Elektriciteitsrichtlijn en 41 van de Gasrichtlijn zijn de 
kernartikels waarin de bevoegdheden van de NRI bepaald zijn. [...] Sommige van de bevoegdheden 
dienen enkel door de NRI te worden vervuld (kernverplichting), terwijl andere bevoegdheden door 
andere overheden kunnen worden uitgeoefend [...] Deze kernbevoegdheden omvatten bevoegdheden 
die betrekking hebben op de tarieven voor toegang tot transmissie- en distributienetten [...] Krachtens 
Artikel 37(6)-(7) van de Elektriciteitsrichtlijn en Artikel 41(6)-(7) van de Gasrichtlijn moet de NRI 
bevoegd zijn, voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de inwerkingtreding voorafgaande 
goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden 
inzake de aansluiting op en toegang tot de nationale netten, het leveren van evenwichtsdiensten en 
toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren. [...] Onder de tweede Elektriciteits- en Gasrichtlijnen 
was het voor de NRI mogelijk het tarief of de methode inzake formele goedkeuring over te maken aan 
de relevante instantie van de lidstaat en was het voor de relevante instantie mogelijk om de 
ontwerpbeslissing van de NRI goed te keuren of te verwerpen. Dit druist in tegen de bepalingen van 
de nieuwe Elektriciteits- en Gasrichtlijnen, die ondubbelzinnig bepalen dat de NRI in staat moet zijn 
autonoom beslissingen te nemen en dat haar beslissingen rechtstreeks bindend zijn”.) 
3
 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

4
 Koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 

controle op het totaalinkomen 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 kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal 
transmissienet. 
5
 Arrest 97/2011 van 31 mei 2011 

6
 Advies 49.570/3 van 31 mei 2011, randnr. 38.1 (Parl.St.Kamer, gew.zitt.2010-2011, 1725/001 p 289) 



  8/68 

5. Als gevolg van het principe van de voorrang van het Unierecht, heeft elke 

overheidsinstantie ( dus ook de CREG)  de plicht om de nationale bepalingen die ermee 

strijdig zijn, buiten toepassing te laten7.  

 

6. Gelet op het voorgaande mag de CREG de tarifaire methode uit het Belgisch recht, 

zoals bepaald in de artikelen 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 12sexies, 12septies en 

12novies van de Elektriciteitswet6 alsook in het Tarievenbesluit van 8 juni 2007, sinds 3 

maart 2011 niet langer toepassen. 

 

7. Uit voorgaande blijkt dat de CREG, op het eerste gezicht, niet in staat zou zijn 

beslissingen te nemen over tarifaire aangelegenheden.  

De CREG zou dus het gebrek aan rechtsgeldige juridische grond moeten vaststellen en het 

tariefvoorstel van ELIA zonder meer moeten verwerpen. 

 

Een dergelijke oplossing zou natuurlijk problemen stellen, feitelijk en juridisch gezien. De 

geldigheidsduur van de van kracht zijnde transmissietarieven verstrijkt op 31 december 

2011. Het laten verlopen van deze vervaltermijn zonder dat de CREG nieuwe tarieven heeft 

goedgekeurd, zou een belangrijke juridische en economische onzekerheid scheppen en de 

ganse markt verstoren. ELIA is immers niet bevoegd tarieven toe te passen die niet 

voorafgaandelijk door de CREG goedgekeurd werden. ELIA is aan de ene kant gebonden 

aan de voortzetting van de haar toevertrouwde missies van algemeen belang maar is aan de 

andere kant, als commerciële onderneming, niet geneigd diensten aan te bieden waarvoor 

ze niet vergoed wordt. De netgebruikers moeten, op hun beurt, het voornoemde net kunnen 

gebruiken en zullen aanspraak maken op hun recht op toegang tot dit net aan de door de 

regulator goedgekeurde tarieven die gepubliceerd worden vóór de toepassing ervan. 

 

Met andere woorden, de niet-naleving van tarifaire bepalingen van nationaal recht strijdig 

met de richtlijn zou de continuïteit van een openbare dienstverlening in de weg staan en 

aldus het hele Belgische elektriciteitssysteem ontwrichten. 

 

In het licht van het voorgaande dient benadrukt dat de administratieve autoriteiten niet alleen 

verplicht zijn de toepassing van bepalingen van nationaal recht die hen strijdig zijn, te 

weigeren. Krachtens de voorrang van het Europees recht zijn deze autoriteiten (met inbegrip 

van de CREG) eveneens gehouden aan het verlenen van een conforme interpretatie aan de 

bestaande bepalingen van intern recht, zodat het Europees recht uitgevoerd kan worden. 

                                                 
7
 H.v.J. 103/88 van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo SpA v Commune di Milano 103/88, Rec.p.1839, 

punten 29 en volgende. 
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Deze autoriteiten kunnen bovendien ook, op vraag van particulieren, rechtskracht verlenen 

aan bepalingen van niet-omgezette richtlijnen met rechtstreekse werking. 

 

8. Daartegenover voorziet artikel 37.10 van de richtlijn 2009/72 de bevoegdheid voor de 

regulator om zowel de methodes als de toegepaste tarieven te wijzigen, evenals de 

bevoegdheid om voorlopige transmissienettarieven en methodes vast te leggen, in geval van 

vertraging in de goedkeuring van de tarieven. Die bepaling stelt nl. :  

 

“De regulerende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de transmissie- en 

distributiesysteembeheerders te verlangen dat zij de voorwaarden wijzigen, met 

inbegrip van de in dit artikel bedoelde tarieven of methoden, om ervoor te zorgen dat 

deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. In geval van 

vertraging bij de vaststelling van transmissie- en distributietarieven hebben de 

regulerende instanties de bevoegdheid om transmissie- en distributietarieven en de 

berekeningswijzen hiervan voorlopig vast te stellen of goed te keuren en een besluit 

te nemen over passende compensatiemaatregelen indien de definitieve transmissie- 

en distributietarieven of berekeningswijzen afwijken van deze voorlopige tarieven of 

berekeningswijzen”. 

 

9. Vooreerst rijst de vraag of een overheid als de CREG de Richtlijn ten overstaan van 

een particulier kan invoeren (ELIA in het bijzonder). In dit verband wijst de CREG op twee 

feitelijke elementen die haar toelaten te oordelen dat de toepassing daadwerkelijk gevraagd 

wordt door particuliere personen. 

 

Enerzijds heeft ELIA door het indienen van haar dossier op 30 juni 2011 de CREG gevat om 

de voorgestelde tarieven goed te keuren c.q. af te wijzen. Op die datum was de termijn voor 

de omzetting van de richtlijn 2009/72 reeds verstreken en mocht de CREG de tarifaire 

methode vastgelegd in het Koninklijk besluit meerjarentarieven van 8 juni 2007 niet meer 

toepassen omwille van de strijdigheid met de genoemde richtlijn. Daarom kan de vraag tot 

goedkeuring uitgaande van ELIA geïnterpreteerd worden als een vraag van ELIA (te weten 

een ‘particulier’ in de zin van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie voor wat 

betreft de directe verticale werking van de richtlijnen)  naar de toepassing van de tarifaire 

bepalingen van de richtlijn om zo haar recht te vrijwaren op het verkrijgen van gereguleerde 

nettarieven met ingang van 1 januari 2012.  

 

In dat verband kan worden benadrukt dat ELIA, in de toelichting van de rechtsgrond van haar 

tariefvoorstel, uitdrukkelijk – zij het in ondergeschikte orde - naar de artikelen 37.6 en 37.10 
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van de richtlijn verwijst:  

 

« Au jour du dépôt de la Proposition tarifaire, le contexte régulatoire est formé de la 

loi du 29 avril 1999 […], en particulier des ses articles 12 à 12septies, et de 

l’exécution qui a été donnée à ces dispositions au travers l’arrêté royal du 8 juin 2007, 

[….] 

Bien que ce cadre réglementaire ne prenne pas en compte à ce jour le prescrit de la 

Directive 2009/72/EC, il constitue l’unique texte légal en vigueur régissant actuellement 

les obligations d’ELIA en matière des tarifs de transport. En conséquence, ELIA 

soumet, à titre principal, la Proposition tarifaire ci-jointe à l’approbation de la CREG sur 

la base de la loi électricité et de son arrêté d’exécution.[….] 

Afin de disposer de ces ressources et de favoriser un bon fonctionnement du marché 

de l’électricité, ELIA soumet, à titre subsidiaire, la Proposition Tarifaire ci-annexée à 

l’approbation de la CREG en vertu d’une méthodologie tarifaire, faisant partie 

intégrante de la Proposition tarifaire. [ ….] 

Établir la proposition tarifaire sur base de la Méthodologie tarifaire proposée est la 

seule démarche pouvant correspondre à l’article 37.6 de la nouvelle Directive 

2009/72/EC, puisque celle-ci est l’unique méthodologie connue suffisamment à 

l’avance avant son entrée en vigueur, et en temps utile pour la détermination de tarifs 

applicables dès janvier 2012. Cette manière de procéder n’est pas incompatible avec 

l’article 37.10 de la Directive 2009/72/EC, en ce sens qu’elle permet à la CREG 

d’approuver des tarifs en vertu d’une méthodologie tarifaire provisoire, dans l’attente 

de la méthodologie tarifaire définitive qu’elle déterminera en application de la 

Directive dès qu’elle sera transposée en droit belge ». 

 

Om een beslissing te kunnen nemen (en dus de marktwerking mogelijk te maken ondanks 

het gebrek aan tarifaire bepalingen van intern recht die in overeenstemming zijn met de 

Richtlijn) gebruikt de CREG in deze in hoofdzaak de rechtsgrond die Elia zelf aanvoert. Het 

enige verschil is dat de CREG daarbij niet de tarifaire methode hanteert die Elia eenzijdig en 

zonder enige beslissingsbevoegdheid terzake heeft opgesteld, doch de methode toepast dje 

zij ter consultering aan de markt heeft voorgelegd en  vervolgens op basis van haar 

exclusieve bevoegdheden heeft goedgekeurd 

 

Anderzijds heeft een vertegenwoordiger van een belangrijke Belgische industriële 

beroepsfederatie de CREG er over geïnformeerd dat zijn leden thans geen 

contractvernieuwingen voor elektriciteitsleveringen konden afsluiten omdat de leveranciers 

hiertoe niet wilden overgaan, ‘onzeker als ze waren over de toekomstige nettarieven’. Hij 
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vroeg daarom aan de CREGF hem te informeren over de stand van zaken. Ook van de kant 

van de leveranciers (nl. FEBEG) werd aan de CREG gevraagd dat nieuwe 

transmissietarieven tijdig bepaald en bekendgemaakt worden. 

 

Ook dit kan opgevat worden als een vraag van particulieren naar de bescherming door de 

regulator van hun rechten op de rechtstreekse werking van een richtlijn. 

 

De CREG neemt akte van deze verschillende verzoeken tot goedkeuring van de 

transmissietarieven. Met onderhavige beslissing heeft ze de intentie de continuïteit te 

verzekeren van de openbare dienstverlening en de werking van de elektriciteitsmarkt, door 

haar competenties te interpreteren conform richtlijn 2009/72/EG, teneinde het tarifair regime 

waarin deze richtlijn voorziet ingang te doen vinden. 

 

Deze oplossing is niet alleen mogelijk, ze dringt zich zelfs op, gezien de verplichting van een 

conforme interpretatie. 

 

10. In het licht van beide voornoemde elementen, is er derhalve geen sprake van het 

ambtshalve opdringen van een richtlijn door een overheid aan een particulier, maar gaat het 

om het beschermen van het recht van die particulieren op een rechtstreekse werking van de 

bepalingen van een richtlijn en dit op hun vraag. 

 

Het feit dat de erkenning van het recht van een particulier om zich te beroepen op de 

rechtstreekse werking van een richtlijn, onrechtstreeks bindende – in voorkomend geval 

negatieve-   gevolgen kan hebben voor een andere particulier (of voor hemzelf) wordt 

aangenomen in de rechtsleer en de rechtspraak. Het gaat evenwel niet zozeer om het 

opdringen van een richtlijn door een overheid aan een particulier, hoewel de concrete 

werking er dicht bij aanleunt8. 

 

11. Artikel 37(10) van de richtlijn 2009/72/EG beantwoordt overigens aan de 

voorwaarden voor een rechtstreekse werking. De bepaling is inderdaad klaar en duidelijk: ze 

machtigt de regulator om een tarief- of methodewijziging te verzoeken om welbepaalde 

redenen, alsook om voorlopige tarieven en methoden vast te leggen in geval van vertraging 

bij de goedkeurig van de tarieven. Deze mogelijkheid is bovendien onvoorwaardelijk gesteld: 

                                                 
8
 Zie met name C.E.J. C-201/02 van 7 januari 2004, Wells ; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, 

Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 600 ; K. PLATTEAU, “Gevolgen van niet-

implementatie van het derde liberaliseringspakket”, in K.Deketelaere en B. Delvaux (ed.), Jaarboek 

Energierecht 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011 p. 417, nr. 25 en de geciteerde rechtspraak 
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de lidstaten hebben geen enkele handelingsruimte om deze bepaling waarin de regulator 

een bevoegdheid toebedeeld krijgt, in te perken. Er wordt daarenboven gesteld dat de op 

grond van artikel 37(10) aan de regulator toegewezen bevoegdheden de vier tariefopties 

beslaan (bepaling of goedkeuring van de tarieven of van de methoden). De inwerkingtreding 

van deze bevoegdheden doet dus geen afbreuk aan de keuze van de lidstaat voor een 

bepaalde optie. Tot slot vereisen de in artikel 37(10) beoogde bevoegdheden van de 

regulator geen enkele uitvoeringsmaatregel van welke nationale overheid ook om van kracht 

te kunnen gaan.  

 

Tot slot wordt nog vastgesteld dat het Hof van Beroep van Brussel meermaals heeft 

bevestigd dat de CREG, ongeacht de wettelijkheid in nationaal recht van het tariefkader, 

verplicht is haar taken te blijven vervullen op grond van het op Europees niveau9 bepaalde 

kader. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft op haar beurt gepreciseerd, op 

nog specifiekere wijze zelfs, dat, met ingang van 3 maart 2011, het alleen aan de CREG 

toekomt om voorlopige beslissingen te nemen inzake tarieven, met het oog op het opvullen 

van het juridisch vacuüm ingevolge het niet-omzetten van de richtlijn en de strijdigheid ervan 

met de huidige, vigerende tarifaire bepalingen10.  

 

Uit voorgaande blijkt dat het artikel 37(10) van de richtlijn 2009/72 de bevoegdheid van de 

CREG in casu motiveert. 

 

 

                                                 
9
 Zie bv Brussel, 15 juni 2011, 2008/KB/142 (Stad Waver /CREG) :  

“Het is trouwens onmogelijk om uit de onwettigheid van een tariefbesluit of de tegenspraak tussen een 
bekrachtigingswet en een internationale rechtsnorm, lees de eventuele vernietiging van een 
bekrachtigingswet van een tariefbesluit door het Grondwettelijke Hof, af te leiden dat de CREG niet 
meer in staat zou zijn om tarieven vast te leggen, zoals de communautaire rechtsnormen eisen.” 
In andere arresten heeft datzelfde Hof de CREG gedwongen om opnieuw uitspraak te doen in 
tariefzaken, met name “gelet op de Europese normen”, terwijl het de CREG tegelijk verbood om een 
Tariefbesluit toe te passen en erkende dat er geen enkele andere norm van intern recht bestond 
waarmee de CREG rekening kon houden (Brussel, 7 januari 2010, 2009/AR/2261, 
DISTRIBUTIENETBEHEERDER A/CREG; Brussel, 7 januari 2010, 2009/KB/2257 (Stad 
Waver/CREG). 
10

 Parl. Doc. Kamer, g.z. 2010-2011, 1725/001, p.289 “Het gegeven dat er door de opheffing van de 
twee aangehaalde Koninklijke besluiten een juridisch vacuüm ontstaat, neemt immers niet weg dat het 
sinds het verstrijken van de uiterste omzettingsdatum van richtlijn 2009/72/EG aan de CREG is om dit 
vacuüm op te vullen en zelf de nodige voorlopige maatregelen vast te stellen indien het vaststellen 
van de tarieven vertraging oploopt, hetzij door te beslissen om (bepaalde aspecten van) de oude 
tariefmethodologie te handhaven, hetzij door meteen te voorzien in een tijdelijke regeling of 
overgangsregeling, in afwachting van een definitieve, door haar vast te stellen regeling.” 
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II. TARIFAIRE METHODEN – IDENTIFICATIE 

VAN DE NETBEHEERDER – HET 

TARIEFVOORSTEL 

 

II.1 De tarifaire methoden 

 

12. De CREG moet een evenwichtige houding aannemen ten overstaan van acht 

elementen: 

 

(i) de derde elektriciteitsrichtlijn is nog niet naar Belgisch recht omgezet hoewel de 

omzettingstermijn reeds in maart 2011 verstreken is; 

 

(ii) de tarifaire methoden uit het Belgisch recht, zoals bepaald in de artikelen 12, 12ter, 

12quater, 12quinquies, 12sexies, 12septies en 12novies van de Elektriciteitswet6 

alsook in het Tarievenbesluit van 8 juni 2007 zijn strijdig met de bepalingen van die 

richtlijn; 

 

(iii) de huidige nettarieven voor het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 

vervallen op 31 december 2011; 

 

(iv) zowel de netgebruikers als ELIA zelf hebben er belang bij om tijdig de nettarieven te 

kennen die na die datum geldig zullen zijn; 

 

(v) het verdient de voorkeur zowel de netgebruikers als ELIA te betrekken in een proces 

van consultatie over de tarifaire methoden; 

 

(vi) ELIA heeft recht op een passende verweermogelijkheid alvorens de CREG een 

uitvoerbare beslissing neemt over de nettarieven die vanaf 1 januari 2012 moeten 

toegepast worden; 

 

(vii) het herstellen van het evenwicht tussen de belangen van de netbeheerders en de 

consumenten; 

 

(viii) het voorzien in de nodige vereenvoudiging en verduidelijking. 
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Om haar tarifaire bevoegdheid verder uit te oefenen en daardoor de goede werking van de 

markt te verzekeren, is dan ook de CREG verplicht geweest om voorlopige tarifaire 

methoden vast te stellen, op basis waarvan een beslissing kan worden genomen over de 

transmissienettarieven toepasselijk vanaf 1 januari 2012. Na een publieke consultatie over 

een ‘Ontwerp van Besluit’ terzake die aanving op 22 september 2011 en waarover een 

consultatieverslag11 werd opgeteld op 24 november 2011, heeft de CREG eveneens op 24 

november 2011 een ‘ Besluit12 genomen ‘tot vaststelling van de voorlopige methoden voor 

het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en de 

toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’ (hierna: de Voorlopige 

Tarifaire Methoden).  

 

13. Naast de vaststelling van de tariefstructuur en de procedures en termijnen, voorzien 

de Voorlopige Tarifaire Methoden ondermeer de goedkeuring van het voorgestelde totaal 

inkomen (Deel IV van onderhavige beslissing), de analyse van de voorgestelde nettarieven 

(Deel V van onderhavige beslissing), de criteria die de CREG zal hanteren bij haar 

redelijkheidstoets van de elementen van het totaalinkomen evenals de 

verweermogelijkheden van de netbeheerder ingeval van een afwijzende beslissing. 

 

 

II.2 Het tariefvoorstel 

 

14. Het tariefvoorstel is een document dat gebruikt wordt voor regulatoire doeleinden: het 

bevat het totaalinkomen, geraamd door de netbeheerder op basis van de consolidatie van 

geraamde financiële gegevens van ELIA SYSTEM OPERATOR NV, ELIA ASSET NV en 

ELIA ENGINEERING NV en is opgemaakt overeenkomstig het in België van toepassing 

zijnde boekhoudkundig referentiekader. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de integrale 

consolidatiemethode van de vennootschappen ELIA SYSTEM OPERATOR NV, ELIA 

ASSET NV en ELIA ENGINEERING NV met betrekking tot de balans en de 

resultatenrekening; de andere met ELIA verbonden ondernemingen zijn niet in de 

consolidatiekring van het tariefvoorstel inbegrepen en zijn opgenomen aan 

aanschaffingswaarde. 

 

                                                 
11

  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.   
12

 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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15. Het tariefvoorstel, dat bestaat uit een voorgesteld totaalinkomen en uit voorgestelde 

nettarieven, heeft betrekking op het netwerk met een transmissiefunctie, dat in artikel 2, 4°  

van de Voorlopige tarifaire methode als volgt omschreven 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;” 

 

16. De geconsolideerde jaarrekening van ELIA, voorgelegd aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders en neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt 

opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals 

aangenomen voor gebruik in de Europese Unie. De consolidatiegrondslagen van deze 

financiële verslaggeving zijn daarom verschillend van de beginselen die bij het opmaken van 

het tariefvoorstel worden gebruikt. 

 

Dit verschil werd door de (toenmalige) Commissie voor het bank-, Financie- en 

Assurantiewezen bevestigd in haar brief van 16 augustus 2010: 

 

«  Lors de l’examen [… ], le Comité de Direction de la CBFA a constaté la 

coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissements des comptes 

consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des tarifs » 
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III. DE PROCEDURE 

 

17. Op 30 juni 2011 heeft de CREG het tariefvoorstel van ELIA voor de regulatoire 

periode van 2012 tot en met 2015 ontvangen. 

 

18. Op 26 augustus 2011 heeft de CREG een lijst bezorgd met de inlichtingen die de 

netbeheerder bijkomend moest bezorgen.  

 

19. Op 26 september 2011 ontving de CREG de gevraagde bijkomende inlichtingen van 

ELIA. 

 

20. De CREG vroeg nog bepaalde bijkomende informatie  aan ELIA via haar e-

mailberichten van 7, 11, 21, 24, 26 en 27 oktober 2011 en op 2, 3, 8, 9 en 18 november 

2011;   

 

21. ELIA stuurde haar antwoorden aan de CREG via haar E-mails van  7, 14, 21, 24, 26 

en 27 oktober 2011 en van 3, 8 en 21 november 2011 

 

22. Op 10 oktober 2011 heeft de CREG aan DISTRIBUTIENETBEHEERDER A 

informatie gevraagd over de vergoedingen die ELIA gebudgetteerd had voor het gebruik van 

de netten van DISTRIBUTIENETBEHEERDER A. DISTRIBUTIENETBEHEERDER A heeft 

hierop voldoende geantwoord in haar e-mailberichten van 21 oktober en 3 november 2011. 

 

23. Op 10 november 2011 keurde het Directiecomité van de CREG het advies 

(A)111110-CDC-1116 goed betreffende “de onmogelijkheid voor ELIA System Operator NV 

te waken over de beschikbaarheid van een of meer ondersteunende diensten en deze, 

indien nodig, op te zetten voor een redelijke prijs voor het jaar 2012” 13(hierna: “Advies 

1116”). 

 

 

                                                 
13

 Vrije vertaling van « l’impossibilité pour Elia System Operator S.A. de veiller à la disponibilité et, le 
cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires à un prix raisonnable pour 
l’année 2012 » 
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IV. DE ANALYSE VAN HET VOORGESTELDE 

TOTAALINKOMEN 

 

IV.1 Het voorgestelde totaalinkomen 2012-2015 

 

24. ELIA stelt voor het geheel van de regulatoire periode 2012-2015 een totaalinkomen 

voor ad  3.479.900.000,00  EUR. 

 

De samenstelling van het totaalinkomen en de spreiding over elk jaar van de regulatoire 

periode worden weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1.  De samenstelling van het voorgestelde totaalinkomen van ELIA 2012-2015 

(*1000.000,00 EUR).  

Exploitatiejaar 2012 2013 2014 2015 Totaal

Afschrijvingen en billijke marge 157,1 166,4 172,7 181,2 677,4

Overige kosten 640,3 658,9 692,0 706,4 2.697,6

verleis aan meerwaarde iRAB bij buitendiensststelling 21,4 29,4 27,9 26,2 104,9

Totaal inkomen voorgesteld door Elia 818,8 854,7 892,6 913,8 3.479,9  

 

Het voorgestelde totaalinkomen 2012 neemt met 171,2 miljoen euro (26,44 %) toe ten 

opzichte van het jaar 2010 en met 136,3 miljoen euro (19,97 %) toe ten opzichte van de 

raming (‘best estimate’) van ELIA voor het jaar 2011. Over de volledige regulatoire periode 

2012-2015 neemt het totaal inkomen toe met 749,9 miljoen euro (27,47 %) toe ten opzichte 

van vier maal het bedrag van de zogenaamde ‘best estimate’ voor het jaar 2011. 

 

 

IV.2 Algemene vaststellingen 

 

25. Vooreerst heeft Elia, zoals vermeld in § 9, haar tariefvoorstel voorgesteld (in 

hoofdorde) op basis van de Elektriciteitswet en het Koninklijk besluit van 8 juni 200714 en (in 

                                                 
14

 Koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 
controle op het totaalinkomen 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 kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal 
transmissienet; 
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ondergeschikte orde) op basis van een door ELIA zelf voorgestelde tarifaire methodologie, in 

de veronderstelling dat de CREG hierop zou ingaan.  

 

De tarifaire bepalingen van de Elektriciteitswet en van het Koninklijk besluit van 8 juni 2007 

kunnen echter niet meer worden toegepast omwille van hun tegenstrijdigheid met het 

Europees recht. 

 

De tarifaire methodologie die door ELIA wordt voorgesteld, kan dan ook niet meer worden 

toegepast: deze methoden werden niet goedgekeurd door de regulator en zijn niet conform 

de opties die door de CREG werden weerhouden in de Voorlopige Tarifaire Methoden. 

Bovendien hernemen zij integraal de methode van het Koninklijk besluit van 8 juni 2007. 

  

In de huidige beslissing baseert de CREG zich op zijn Voorlopige Tarifaire Methoden van 

24/11/2011. Zij verwijst indien nodig naar de rechtvaardiging alsook naar de discussie 

betreffende de opmerkingen van ELIA met betrekking tot het desbetreffende project. 

  

Aangezien de Voorlopige Tarifaire Methoden op een aantal punten verschillen (waaronder 

eveneens wat betreft het totaalinkomen) van de punten die aan de basis liggen van het 

tariefvoorstel, vraagt de CREG hierna aan ELIA om haar tariefvoorstel op deze methoden af 

te stemmen.  

 

26. In het kader van haar vraag naar bijkomende informatie met betrekking tot het 

tariefvoorstel, heeft de CREG concrete vragen aan ELIA gesteld betreffende een aantal niet-

gereguleerde activiteiten. ELIA heeft op een welbepaalde vraag van de CREG betreffende 

de gegevens over het project “Atlantic Wind Connection” geen informatie gegeven maar wel 

geantwoord: 

 

“Deze minderheidsparticipatie valt buiten de perimeter van de gereguleerde 

activiteiten in België.” 

 

De CREG aanvaardt een dergelijke houding van ELIA niet: artikel 26 van de Elektriciteitswet 

machtigt de CREG om alle informatie te vergaren die noodzakelijk is voor het uitvoeren van 

de aan haar toegewezen opdrachten. En zowel de goedkeuring van de nettarieven (artikel 

23, § 2, 14°) als de controle op de afwezigheid van kruissubsidies [wanneer de netbeheerder 

een beroep doet op het artikel 8, § 2 (artikel 23, § 2, 18°)] vallen binnen de wettelijke 

opdrachten waarvoor deze informatie noodzakelijk is.  
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Artikel 30bis, § 3, al. 2, 2° voorziet dat de leden van het Directiecomité alsook het personeel 

van de commissie die de functie bekleden van officier van de gerechtelijke politie, “alle 

dienstige vaststellingen kunnen doen, zich alle documenten, stukken, boeken en voorwerpen 

die bij de opsporing en vaststelling van inbreuken nodig zijn, doen vertonen en die in beslag 

nemen.” 

 

Artikel 8, § 2 van de Elektriciteitswet voorziet precies dat de netbeheerder enkel activiteiten 

kan uitoefenen die geen negatieve invloed hebben op zijn onafhankelijkheid noch op de 

uitoefening van de taken die aan hem door de wet zijn toevertrouwd. Artikel 8, §2 voorziet 

een gescheiden boekhouding voor de activiteiten die vallen onder onderhavige paragraaf. 

 

De CREG herinnert eraan dat artikel 31, § 1, 2°, c) van haar Voorlopige Tarifaire Methoden 

voorziet dat een tariefvoorstel onvolledig blijft, meer bepaald wanneer het niet toelaat het 

reële en redelijke karakter van alle elementen van het totaalinkomen te onderzoeken. Dit 

laatste is hier het geval voor de evolutie van de niet-gereguleerde activiteiten. Volgens artikel 

31, §1 volstaat een dergelijk gebrek aan volledigheid als reden om voorlopige tarieven op te 

leggen (zie ook § 32). 

 

27. Vervolgens stelt de CREG een fundamenteel gebrek aan samenhang vast in het 

tariefvoorstel: ELIA heeft niet alle elementen van haar totaalinkomen op dezelfde basis 

gebudgetteerd. Sommige elementen zijn effectief geschat op basis van de reële cijfers van 

2010, andere daarentegen zijn dan weer afgeleid van de geschatte cijfers voor 2011, nog 

andere (vooral elementen die volgens het voormalige Koninklijke besluit van 8 juni 2007 als 

“beheersbaar” worden beschouwd) werden berekend vanuit het budget dat is goedgekeurd 

voor het exploitatiejaar 2008, geïndexeerd en aangevuld met elementen die voor de 

komende regulatoire periode als noodzakelijk worden beschouwd. In dit laatste geval werden 

de reële cijfers van de exploitatiejaren 2008 tot 2010 (in het bijzonder wat betreft de 

kostenverminderingen) niet mee in overweging genomen door ELIA. 

  

28. Tot slot stelt de CREG vast dat hoofdzakelijk de kosten van de elementen die als 

“niet-beheersbaar” zijn aangeduid in het Koninklijk besluit van 8 juni 2007, aanzienlijk zijn 

toegenomen.  

 

De evolutie van de voorgenoemde elementen wordt geïllustreerd in tabel 2: 
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Tabel 2: Evolutie van de elementen van het totaalinkomen 

Jaar 2008 2008 2009 2010 2011 2011 2012

Werkelijkheid/ Budget/Best estimate Budget Werkelijk Werkelijk Werkelijk Budget Elia Best Estimate Elia Budget Elia

Afscrijvingenn+ billijke marge+ andere resultaten 149,0 157,4 150,4 148,8 157,7 157,7 157,1

Overige kosten 493,3 491,3 508,1 482,6 509,2 509,2 644,9

verlies aan meerwaarde iRAB bij buitendienststelling 14,2 15,0 15,4 16,2 17,2 15,5 16,7

Totaal inkomen 656,6 663,7 673,9 647,6 684,1 682,5 818,7  

 

ELIA vermeldt dat zij in haar tariefvoorstel reeds rekening heeft gehouden met een factor 

voor de verbetering van de productiviteit en de efficiëntie en hiervtoe voor elk exploitatiejaar 

van de regulatoire periode van 2012-2015een bedrag van 9 miljoen euro heeft 

ingecalculeerd.  

 

De CREG kan er zich echter niet van vergewissen dat dit bedrag van 9 miljoen euro correct 

in rekening wordt gebracht. ELIA heeft dit bedrag immers over een groot aantal elementen 

van het inkomen gespreid zonder tijdig alle door de CREG gevraagde informatie ter controle 

van deze verdeling aan te leveren. 

  

Tot het tegendeel bewezen is, gaat de CREG er dan ook van uit dat het tariefvoorstel geen 

factor voor productiviteitsverhoging ter waarde van 9 miljoen euro per jaar bevat.  

 

29. In haar tariefvoorstel onderstreept ELIA het belang van meerdere onzekerheden, 

zoals de gevolgen van de beslissingen inzake de kernuitstap, de evolutie in de productie van 

hernieuwbare energie, de evolutie van het wettelijke en regulatoire kader of inzake meerdere 

bijkomende opdrachten die haar zouden kunnen worden toevertrouwd in de toekomst.  

 

De CREG stelt echter vast dat ELIA nergens de financiële gevolgen van deze onzekerheden 

preciseert en deze a fortiori ook niet rechtvaardigt. 

  

Met andere woorden, het tariefvoorstel is onnauwkeurig, in die zin dat ELIA geen toelichting 

geef in welke mate de onzekerheden waarnaar zij verwijst, een impact hebben gehad op de 

gebudgetteerde bedragen. 

 

Hieruit blijkt eveneens dat niet duidelijk is aangegeven welke diensten ELIA al dan niet 

waarborgt op basis van het voorgestelde totaal inkomen.  

 

Voor zover het niet mogelijk is om een verband te leggen tussen een middel dat ter 

beschikking wordt gesteld en een dienst die wordt geleverd, is de CREG van mening dat 

deze onduidelijkheid geen redelijke basis vormt voor de toepassing van een aanmoedigend 
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regulatoir systeem. De netbeheerder zou ongerechtvaardigde financiële winsten kunnen 

boeken door eender welke besparingsmaatregel in het leven te roepen of door extra 

financiële middelen te vragen voor eenzelfde serviceniveau. Dit gebrek aan transparantie 

houdt een (potentiële) inbreuk in op de belangen van de netgebruikers.  

 

30. De CREG stelt tevens vast dat de manier waarop ELIA zijn tariefvoorstel heeft 

opgesteld in het bijzonder niet conform de volgende beschikkingen van haar Voorlopige 

Tarifaire Methoden is: 

 

(i) het gebruik van de termen “beheersbaar” en “niet-beheersbaar” voor elementen 

van het inkomen (niet opgenomen in de Voorlopige Tarifaire Methoden); 

 

(ii) het tariefvoorstel is niet gebaseerd op het meest recente, door de CREG 

goedgekeurde, tariefverslag (art. 27, al. 3 van de Voorlopige Tarifaire Methoden). 

 

In hoofdstukken IV.4 tot IV.6 zal de CREG de elementen van het tariefvoorstel die niet 

conform de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG zijn en bijgevolg dienen te worden 

aangepast, vastleggen. 

 

 

IV.3 Vaststellingen inzake de scheiding tussen 

gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten 

 

31. Op 7 januari 2010 hebben ELIA en de CREG besloten om een “transfer pricing 

policy” te voeren. Het gaat hierbij om akkoorden met betrekking tot de toewijzing van de 

kosten van ELIA voor activiteiten die niet behoren tot de gereguleerde activiteit van de 

transmissienetbeheerder in België. 

 

Sindsdien heeft ELIA de verwerving en de integratie van een transmissienetbeheerder in 

Duitsland (50Hertz) afgerond en heeft zij met een toenemende regelmaat haar stakeholders 

via persberichten15 over nieuwe initiatieven, voornamelijk in het buitenland, waaraan zij 

deelneemt, geïnformeerd.  

                                                 
15

 20 oktober 2011; www.ELIA.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/375/20111020-
SECFrameworkContract.pdf 
30 september 2011 :  www.ELIA.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/371/EleanoreFR.pdf 
22 juli 2011: www.ELIA.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/359/ELIA%20Group%20-
%20AWC-ELIA%20Communique-FR.pdf  

http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/375/20111020-SECFrameworkContract.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/375/20111020-SECFrameworkContract.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/371/EleanoreFR.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/359/Elia%20Group%20-%20AWC-Elia%20Communique-FR.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/359/Elia%20Group%20-%20AWC-Elia%20Communique-FR.pdf
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Op basis van deze “transfer pricing policy” van 7 januari 2010 heeft ELIA een nettobedrag 

van 300.000,00 EUR gebudgetteerd voor de goede uitvoering van haar niet-gereguleerde 

activiteiten. Dit bedrag (1.200.000,00 EUR - de herfacturatie van 900.000,00 EUR) wordt 

toegeschreven aan niet-gereguleerde activiteiten en is dus niet opgenomen in het -door de 

Belgische transmissietarieven gedekte - totaalinkomen. 

  

32. De CREG is van oordeel dat de kost van de middelen die werkelijk voor deze 

activiteiten ingezet worden, beduidend hoger ligt. Zij baseert zich op de volgende 

vaststellingen: 

 

(i) binnen de Groep ELIA16 bestaat er een afzonderlijke Directie (“European 

activities & Participations”) voor het beheer  van de ondernemingen met een 

minderheidsparticipatie (waaronder de operationele opvolging van 50Hertz) en 

het beheer van de activiteiten van de groep binnen ENTSO-E; 

(ii) binnen de Groep ELIA bestaat er een afzonderlijke directie ‘Innovation and 

Knowledge Management’ die de activiteiten van ‘Research & Development’ 

beheert; 

(iii) op het niveau van de groep ELIA functioneert een ‘ELIA Group Committee’ dat 

de vergaderingen van de statutaire organen voorbereidt en dat de 

gezamenlijke strategische beleidslijnen van ELIA TSO en 50Hertz uitstippelt; 

(iv) het toepassingsgebied van ondernemingen als het Regional Coordination 

Service Center (CORESO) en de Capacity Allocation Service Company for 

Central West Europe (CASC), wiens operaties ELIA steunt, breidt regelmatig 

uit; 

(v) de  Raden van Bestuur van ELIA System Operator en van ELIA Asset NV 

behandelen structureel agendapunten met betrekking tot de niet-gereguleerde 

dochterondernemingen en de participaties (en vergaderen uitzonderlijk zelfs in 

Duitsland); 

(vi) de betreffende Raden van bestuur worden vanzelfsprekend ook voorbereid 

door de leden van het directiecomité en hun medewerkers; 

                                                                                                                                                         
19 mei 2010 : www.ELIA.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/321/2010-05-19-50Hertz-
closing-FR.pdf 
11 maart 2010 : www.ELIA.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/308/2010-03-
10%20Joint%20press%20release%2050Hertz-fr.pdf 
16 december 2009 : 
www.ELIA.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/301/GCCIA_FR.doc.pdf  
16

 De ‘Groep Elia’ omvat : Elia System Operator NV en haar filialen Elia Asset NV, Elia Engineering 
NV , Belpex NV en Elia Re NV. 

http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/321/2010-05-19-50Hertz-closing-FR.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/321/2010-05-19-50Hertz-closing-FR.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/308/2010-03-10%20Joint%20press%20release%2050Hertz-fr.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/308/2010-03-10%20Joint%20press%20release%2050Hertz-fr.pdf
http://www.elia.be/repository/Lists/PressReleases/Attachments/301/GCCIA_FR.doc.pdf
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(vii) een aantal niet-gereguleerde dochter ondernemingen zijn gehuisvest in 

gebouwen die ELIA huurt; 

(viii) ELIA informeert haar stakeholders regelmatig over haar deelname aan nieuwe 

internationale projecten; 

(ix) de recente wervingscampagnes van ELIA hebben vaak betrekking op functies 

die verband houden met het zogenaamde ‘business development’. Deze 

functie wordt bovendien al vervuld door verschillende voltijdse equivalenten 

(VTE); 

(x) ELIA rekent de kost van 0,4 leden van het Directiecomité en geen 

bestuurderskost door aan de dochterondernemingen en hun niet-

gereguleerde activiteiten (zie § 44 e.v.); 

(xi) in de berekening die leidt tot het netto bedrag van 300.000 EUR werd geen 

rekening gehouden met de toeslag van 25% die met toepassing van de 

transfer pricing policy aan de directe personeelskosten toegevoegd moet 

worden; 

(xii) bij de berekening die leidt tot het netto bedrag van 300.000 EUR werd geen 

rekening gehouden met de directe personeelskosten zoals bonussen en 

verbrekingsvergoedingen;  

(xiii) De CREG verwijst naar het tariefverslag over 2010, waarin Elia vermeldt een 

nettobedrag vemeldt van ruim 7 miljoen Euro dat voor de activiteiten van het 

type ‘TP4’ uit de transfer pricing policy in vermindering werd gebracht van het 

totaalinkomen. Als  zogenaamde ‘best estimate’ over het exploitatiejaar 2011 

voor alle voornoemde groepsdiensten rapporteert ELIA een nettobedrag van 

circa 900.000 EUR. 

 

 

De CREG stelt vast dat de werkwijze van ELIA in verband met de niet-gereguleerde 

activiteiten ertoe leidt dat het voorgestelde totaalinkomen elementen bevat die niet 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de netbeheerder. 

Het gaat om een onvolledige uitvoering van de overeengekomen “transfer pricing policy”: 

ELIA heeft geen rekening gehouden met al haar middelen bestemd voor “50Hertz”.   

 

Voor de CREG is het duidelijk dat de op 10 januari 2010 overeengekomen “transfer pricing 

policy” onderworpen moet worden aan een herziening in het licht van de voornoemde 

recente ontwikkelingen, met name betreffende de specifieke modaliteiten verbonden aan de 

gemeenschappelijk opgezette functies tussen ELIA en 50Hertz. 
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Een dergelijke handelwijze is in tegenspraak met het verbod op kruissubsidies tussen 

gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten, alsmede met de artikelen 1 en 3.f van Bijlage 

1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden. De CREG verwerpt dan ook de desbetreffende 

elementen in de hoofdstukken IV.4 tot IV.6 en vraagt ELIA haar reële kosten voor niet-

gereguleerde activiteiten gepast te registreren en te rechtvaardigen. ELIA moet een 

uitvoerige beschrijving afleveren van de betrokken projecten alsook een gedetailleerde 

kostentoewijzing en een motivering voor deze toewijzing.  

 

De CREG legt een groot gebrek aan transparantie aan de dag, waarmee ELIA het 

onderscheid tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten in deze tariefprocedure 

behandelt: enerzijds is de CREG van oordeel dat de toewijzing ex ante van kosten voor niet-

gereguleerde activiteiten duidelijk onderschat wordt, anderzijds levert ELIA niet de informatie 

die de CREG hiervoor nodig heeft. Terzelfder tijd stelt de CREG vast dat ELIA wel de 

elementen van haar “Atlantic Wind Connection”-project in het kader van de recente 

consultatie betreffende het Ontwerpbesluit inzake de tarifaire methoden van 15 september 

2011 wil opwerpen, maar verder geen enkele informatie aan de CREG wenst te verschaffen.  

 

De CREG wijst ELIA tevens nogmaals op de bepalingen van de artikelen 8, § 2 en 22 van de 

Elektriciteitswet: ze verplichten de netbeheerder tot het voeren van een gescheiden 

boekhouding voor de activiteiten, andere dan deze bedoeld in artikel 8, §1 van de 

Elektriciteitswet. De CREG heeft deze verplichting ontleend aan artikel 45 van haar 

Voorlopige Tarifaire Methoden. 

 

 

IV.4 De vaststellingen van de CREG bij de analyse van de 

component ‘billijke marge en afschrijvingen’ 

 

33. ELIA heeft zich op het einde van 2010 gebaseerd op een RAB-waarde van 

3.743.400.000,00 EUR voor de berekening van de gemiddelde waarde van het gereguleerde 

actief zowel voor het jaar 20111 als voor elk jaar in de regulatoire periode van 2012-2015 . 

 

Dit bedrag vloeit voort uit een RAB-waarde per einde 2009 van 3.771.948.573,56 EUR. 

 

Artikel 14, § 1, van de Voorlopige Tarifaire Methodes van de CREG vermeldt echter als 

waarde van het gereguleerde actief per einde 2009 een bedrag van 3.752.717.848,21 EUR 

(exclusief het netto bedrijfskapitaal). 
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Bij de berekening van de evolutie van de waarde van het gereguleerd actief per eind 2009 en 

einde 2010, heeft ELIA ook de evolutie van haar behoefte aan bedrijfskapitaal in de loop van 

2010 ingecalculeerd, inclusief de regulatoire vorderingen voor einde 2010 en de 

noodzakelijke liquiditeiten toegevoegd.  

 

Deze twee laatste elementen maken evenwel geen deel meer uit van de ontwikkelingsregel 

van het gereguleerde actief die opgenomen is in artikel 14, § 2,  van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden van de CREG. 

 

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 14 van de Voorlopige Tarifaire Methoden 

en vermits criterium 2.c) van Bijlage 1 bij de Voorlopige Tarifaire Methoden duidelijk bepaalt 

dat de verschillen die voortvloeien uit een rekenfout in het gereguleerd actief in principe 

verworpen zullen worden als zijnde onredelijk, verwerpt de CREGl, tenzij het tegendeel 

gemotiveerd wordt, de door ELIA voor het gereguleerde actief gebruikte waarden. 

 

In het aangepaste tariefvoorstel vraagt de CREG aan ELIA de waarde van het gereguleerde 

actief per eind 2010 en 2011 te herberekenen op basis van de eindwaarde voor 2009 

(3.752.717.848,21 EUR), vermeerderd met het bedrag van het ‘netto bedrijfskapitaal’ 

vastgelegd in artikel 14, §2, van de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG. 

 

34. Nog steeds met betrekking tot de voorgestelde waarde van het  gereguleerde actief in 

elk jaar van de regulatoire periode heeft ELIA zich gebaseerd op aanzienlijke 

investeringsuitgaven, die samengevat zijn in tabel 3. 

 

Tabel 3: overzicht van de investeringsuitgaven voorzien in het tariefvoorstel van ELIA 

Bedragen * 1000,00 EUR 2012 2013 2014 2015

Buiten plan 71.113 98.639 99.495 99.074
waarvan Vervanging 28.627 38.811 58.835 62.892

Aansluiting 8.800 7.377 6.773 9.547

Veiligheid/betrouwbaarheid/milieu 13.312 15.995 11.956 9.036

Andere 20.374 36.456 21.931 17.599

Federaal ontwikkelingsplan 67.434 143.067 210.234 179.653
waarvan Clusters van uitzonderlijke projecten 14.473 76.951 154.882 134.246

Investeringsplan voor het Vlaams Gewest 3.957 8.270 12.737 10.723

waarvan Versterking 3.957 8.270 12.737 10.723

Investeringsplan voor het Brussels-

Hoofdstedelijk Gewest 4.524 1.867 987 2.093
waarvan Veiligheid/betrouwbaarheid/milieu 1.356 900 103

Vervanging 1.102 827 808 1.178

Versterking 2.066 140 77 916

Aanpassingsplan voor het Waalse Gewest 20.891 15.837 15.154 14.000
waarvan Veiligheid/betrouwbaarheid/milieu 132 1.262 2.824 1.595

Vervanging 7.209 6.270 3.805 4.202

Versterking 13.550 8.305 8.526 8.202

Algemeen totaal 167.920 267.681 338.608 305.543  
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De CREG is nog niet formeel op de hoogte gebracht van de goedkeuring door de Minister 

van het Federaal Ontwikkelingsplan van ELIA voor de periode 2010-2020. In de berekening 

van het gereguleerde actief van elk jaar van de regulatoire periode 2012-2015 gebruikt ELIA 

echter dat plan als verantwoording voor investeringen van achtereenvolgens 67,434 miljoen 

euro, 143,067 miljoen euro, 210,234 miljoen euro en 179,653 miljoen euro. 

 

Daarnaast stelt de CREG vast dat ELIA eveneens rekening houdt met aanzienlijke 

investeringen ’Buiten Plan’, te weten respectievelijk 71,113 miljoen euro; 98,639 miljoen 

euro; 99,495 miljoen euro en 99,074 miljoen euro. 

 

Ondanks de onzekerheid over individuele projecten keurt de CREG de opname van de 

voorgestelde bedragen goed voor de berekening van het gereguleerd actief in het 

voorliggende tariefvoorstel: de CREG gaat immers van uit dat er nood is aan belangrijke 

investeringsuitgaven.  De CREG benadrukt dat dergelijke werkwijze geen enkele 

goedkeuring inhoudt van de werkelijke investeringsuitgaven in de loop van de regulatoire 

periode 2012-2015 noch enige vorm van prefinanciering van dergelijke projecten toelaat, 

doch enkel is ingegeven door een streven naar pragmatisme terzake.  

 

Datzelfde geldt ook voor het afschrijvingsbedrag dat samenhangt met de nieuwe 

investeringsuitgaven die in de berekening van het gereguleerde actief zijn opgenomen. 

 

35. ELIA is voor de berekening van het rendementspercentage uitgegaan van een vaste 

waarde voor de wegingsfactor bèta van 0,30. 

 

Op basis van de bepalingen van artikel 16, § 2°, van de Voorlopige Tarifaire Methoden dient 

de waarde van bèta berekend te worden op basis van de gegevens met betrekking tot de 

aandelen tot op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het indienen van het 

tariefvoorstel; op basis van de bèta van de koers van het aandeel van ELIA vanaf 1 januari 

2006 tot en met 31 december 2010 bedraagt de waarde van bèta die in het tariefvoorstel 

2012-2015 moet gehanteerd worden, 0,1475 

 

36. De CREG stelt vast dat twee elementen uit het voorliggend tariefvoorstel aanleiding 

geven tot een foutieve waarde van de factor S en zo tot een foutief rendementspercentage 

leiden. Het gaat in onderhavig geval om: 

 

(i) de verkeerde berekening van het gereguleerde actief dat de noemer vormt 

van de breuk die leidt tot het rendementspercentage (zie § 33); 
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(ii) een verkeerde berekening van het gemiddeld eigen vermogen dat de teller vormt 

van dezelfde breuk omdat rekening werd gehouden met een toename van het 

eigen vermogen met het volledige bedrag aan gereserveerde meerwaarden uit 

decommissioning. Artikel 26 van de Voorlopige Tarifaire Methoden bepaalt echter 

dat de hierop verschuldigde vennootschapsbelasting ten laste is van de 

netbeheerder en dus geen deel uitmaakt van diens eigen vermogen. 

 
37. Rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 16 en 17 van de Voorlopige 

Tarifaire Methoden en vermits de criteria 2.b.(i) en 2.b. (iii) van bijlage 1 bij de Voorlopige 

Tarifaire Methoden bepalen dat de verschillen die voortvloeien uit een waarde voor de 

factoren Bèta en S, andere dan die door de CREG aanvaard, in principe verworpen zullen 

worden als onredelijk, verwerpt de CREG het voorgestelde rendementspercentage. 

 

38. Gezien het niet aanvaarden van de waarde van het gereguleerde actief (§ 33) en het 

rendementspercentage (§ 37), wordt ook de – voor elk jaar van de regulatoire periode 

voorgestelde- billijke marge verworpen. 

 

De CREG verzoekt ELIA in haar aangepaste tariefvoorstel rekening te houden met de 

bemerkingen van de CREG uit de paragrafen 35 tot en met 38 van voorliggende beslissing. 

 

 

IV.5  Vaststellingen betreffende “andere kosten”    

 

IV.5.1 Aankoop van ondersteunende diensten 

 

39. Voor het geheel van dit element in het totaalinkomen stelt ELIA voor het 

exploitatiejaar 2012 een bedrag voor dat 28 % (+38.243.000,00 EUR) hoger ligt dan de reële 

situatie in het exploitatiejaar 2010.  

 

Betreffende het onderdeel “reservering van resources” van dit element van het 

totaalinkomen, stelt de CREG het volgende vast: 

 

(i) De explosie van de reservatiekosten voor de primaire reserve (R1) en de 

secundaire reserve (R2), waarvan het gebudgetteerde bedrag voor 2012 117 % 

(+41.920.000,00 EUR) hoger ligt dan de reële situatie in het exploitatiejaar 2010, 
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verklaart alleen reeds de toename van het element  “aankoop van 

ondersteunende diensten” van het totaalinkomen. 

Deze reservatiekosten van R1 en R2 werden door ELIA gebudgetteerd op basis 

van de prijzen die door de producenten werden aangeboden in het kader van de 

aanbestedingsprocedure voor 2012. 

In haar advies 111617 heeft de CREG vastgesteld dat de volumes van R1 en R2, 

aangeboden door de producenten, ontoereikend zijn om de door de CREG 

goedgekeurde volumes te dekken. Net zoals dit reeds het geval was voor de 

levering van R1 en R2 in de loop van 2010 en 2011, zullen de prijsvoorwaarden 

voor de levering van R1 en R 2 dan ook zeer waarschijnlijk worden opgelegd via 

een Ministerieel besluit. 

Dit gezegd zijnde, kan de CREG de door ELIA gebudgetteerde bedragen 

derhalve niet aanvaarden als reservatiekosten voor R1 en R2. 

 

(ii) ELIA heeft eveneens opbrengsten voorzien die samenhangen met deze 

gereserveerde vermogens: indien de gereserveerde vermogens niet beschikbaar 

zijn, rekent ELIA aan de betreffende leveranciers boetes aan. Deze opbrengsten 

worden in mindering gebracht op de totaalkost van het element van het 

totaalinkomen “Aankoop van ondersteunende diensten”. De CREG stelt vast dat 

deze voor 2012 begrote “Penaliteiten” de helft lager liggen (-2.161.000,00 EUR) 

dan de reële situatie in het exploitatiejaar 2010. 

De CREG is van mening dat deze duidelijke vermindering van “penaliteiten” niet 

geloofwaardig is gezien het feit dat zowel de door ELIA gestelde hypotheses over 

de volumes aan hulpmiddelen (MW) als de eenheidsprijzen ervan (EUR/MW/h) 

een duidelijke stijging kennen ten opzichte van de waarden die werden 

gecontracteerd voor het exploitatiejaar 2010. 

De CREG noteert dat deze vaststelling niet door ELIA werd betwist in haar 

antwoorden van 26 september 2011 waarin ELIA zich uitsluitend beperkte tot het 

aanhalen van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen die zich niet zouden mogen 

herhalen in de toekomst. 

Deze bewering overtuigt de CREG echter niet.  

                                                 
17

 CREG, Advies (A) 111110-CDC-1116 met betrekking tot “de onmogelijkheid voor NV ELIA System 
Operator om te waken over de beschikbaarheid en indien het geval zich voordoet, om één of meer 
ondersteunende diensten te installeren aan een redelijke prijs voor het jaar 2012”, 10 november 2011 
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Betreffende het onderdeel “gebruik van de hulpmiddelen” stelt de CREG bovendien het 

volgende vast: 

 

(i) Wat betreft de langetermijn aankopen haalt de CREG aan dat zij enkel de 

resultaten kent van de twee eerste veilingen voor de aankoop van energie in 

2012; 

 

(ii) ELIA stelt een budget voor van 250.000,00 EUR voor een nieuwe budgetpost 

“Aankoop bij Distributienetbeheerders”. 

De CREG heeft kennis genomen van een recurrente aankoop van 2,2 GWh per 

jaar bij ORES voor gemiddeld iets minder dan 150.000,00 EUR per jaar. 

De CREG maakt uit de antwoorden van ELIA van 26 september 2011 op dat een 

extra budget van 100.000,00 EUR voorzien is voor andere 

Distributienetbeheerders die in dezelfde situatie als ORES “zouden kunnen” 

terechtkomen.  

Aangezien er op heden geen Distributienetbeheerders gemeld hebben zich in 

deze situatie te bevinden en bij gebrek aan duidelijke technische inventarissen, 

overtuigt de argumentatie voor dit extra budget van 100.000,00 EUR de CREG 

niet. 

 

40. De CREG stelt vast dat de gedane vaststellingen (zie § 39) niet overeenstemmen met 

het criterium 2 van de 1ste Bijlage van de Voorlopige Tarifaire Methoden. De CREG verwerpt 

dan ook het element van het totaalinkomen “Aankoop van ondersteunende diensten” dat 

wordt voorgesteld door ELIA en vraagt aan ELIA om de bedragen van haar aangepaste 

tariefvoorstel als volgt aan te passen: 

 

(i) Voor elk jaar in de periode van 2012-2015 dienen de gebudgetteerde bedragen 

voor “Reservering van de hulpmiddelen – primaire regeling” en “Reservering van 

de hulpmiddelen – secundaire regeling” als volgt naar beneden te worden 

bijgesteld (bedragen * 1000,00 EUR): 

 

2012 2013 2014 2015

R1 -5.782 -5.843 -7.515 -7.911

R2 -8.095 -15.978 -18.651 -18.294

Total -13.877 -21.821 -26.167 -26.205
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(ii) Voor elk jaar in de periode van 2012-2015 dient er een totaal van 5.000.000,00 

EUR gebudgetteerd te worden voor opbrengsten die vallen onder “Reservering 

van de hulpmiddelen – penaliteiten”; 

(iii) Voor elk jaar in de periode van 2012-2015 dient er een totaal van 150.000,00 

EUR gebudgetteerd te worden voor producten die vallen onder “Gebruik van de 

hulpmiddelen – aankoop bij Distributienetbeheerders. 

 

 

IV.5.2 Heffingen voor Gebruik van infrastructuur van derden  

 

41. Zowel in het kader van de analyse van het tariefvoorstel van ELIA als bij een eerste 

analyse van de saldi van het exploitatiejaar 2010 die door ELIA en 

DISTRIBUTIENETBEHEERDER A SCIRL zijn gerapporteerd, heeft de CREG vastgesteld 

dat de door DISTRIBUTIENETBEHEERDER A aan ELIA gefactureerde bedragen voor het 

gebruik van haar infrastructuur 70 kV niet overeenstemmen met de principes van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden:  

 

(i) DISTRIBUTIENETBEHEERDER A maakt zich enerzijds schuldig aan een 

dubbele aanrekening van zijn financiële lasten: ten eerste brengt zij jaarlijks een 

bedrag van 734.700,00 EUR in rekening voor de tarieven die zijn gefactureerd 

aan de distributienetgebruikers van DISTRIBUTIENETBEHEERDER A en ten 

tweede worden er tarieven in rekening gebracht voor de 

transmissienetgebruikers van ELIA; 

(ii) Anderzijds is de billijke marge die DISTRIBUTIENETBEHEERDER A toepast 

veel te hoog omwille van een te hoog rendementspercentage. 

 

Deze twee vaststellingen gelden zowel voor het budget dat de periode 2012-2015 dekt als 

voor de reële situatie vastgesteld in de loop van de periode 2008-2011. 

 

42. Aangezien in het door ELIA voorgestelde totaalinkomen de kosten die gepaard gaan 

met de 70 kV infrastructuur van DISTRIBUTIENETBEHEERDER A in strijd zijn met criteria 2 

van Bijlage 1 bij de Voorlopige Tarifaire Methoden, verwerpt de CREG in zijn geheel het 

element met betrekking tot “Vergoedingen voor het gebruik van netwerkinfrastructuurvan 

derden” die gekoppeld zijn aan DISTRIBUTIENETBEHEERDER A, met name een bedrag 

van 7.452.000,00 EUR voor het exploitatiejaar 2012, 7.494.000,00 EUR voor 2013, 

7.538.000,00 EUR voor 2014 en 7.585.000,00 EUR voor 2015.  
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43. De CREG vraagt dat ELIA in haar aangepast tariefvoorstel voor de regulatoire 

periode van 2012-2015 rekening houdt met een aangepaste berekening voor  “Vergoedingen 

voor het gebruik van netwerkinfrastructuur van derden” gekoppeld aan 

DISTRIBUTIENETBEHEERDER A: 6.054.000,00 EUR voor 2012, 6.190.000,00 EUR voor 

2013, 6.253.000,00 EUR voor 2014 en 6.319.000,00 EUR voor 2015. 

 

Bovendien, en dit ten belope van de ten onrechte betaalde bedragen voor de periode 2008-

2011, zal de CREG aan DISTRIBUTIENETBEHEERDER A vragen om de volgende 

bedragen aan ELIA te crediteren: 

 

(i) een bedrag van 2.854.000,0 EUR voor de jaren 2008, 2009 en 2010, dat zal 

worden toegevoegd aan het bedrag voor de periode van 2007 tot en met 2010 

van ELIA; 

(ii) een bedrag van 1.226.000,00 EUR voor het jaar 2011, dat zal worden 

toegevoegd aan het exploitatiesaldo van ELIA voor 2011. 

 

 

IV.5.3 Aankoop van goederen en diensten 

 

44. Voor het geheel van dit element van het totaal inkomen met betrekking tot de 

aankoop van goederen en diensten, stelt ELIA voor het exploitatiejaar 2012 een bedrag voor 

dat 9,55 % hoger ligt dan het budget voor het exploitatiejaar 2008.  

 

De CREG stelt het volgende vast: 

 

(i) ELIA heeft het cijfer van het voorgestelde budget afgeleid van het budget van 

2010, wat wil zeggen de facto van het budget 2008;  

(ii) Volgens de prognoses van het Planbureau zal het nationaal indexcijfer van de 

consumptieprijzen met 7,78% toegenomen zijn in de periode 2008-2012; 

(iii) Het budget 2008 bevat geen verminderingen voor de toepassing van de factor X 

in 2008 terwijl het huidige budget 2012 een deel van het bedrag van 

9.000.000,00 EUR bevat dat ELIA zelf aanbrengt als factor X voor het 

exploitatiejaar 2012; 

(iv) Conform de klemtonen gelegd in het derde energiepakket meldt ELIA een 

bijzondere interesse te hebben voor Research & Development-activiteiten. 

Volgens de CREG heeft dit met name te maken met de verhoogde partiële 

budgetten “Grote technische Onderzoekswerkzaamheden” en “Technische 
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studies”. Deze bevatten ook de volledige kosten van de voorbereidende studie 

voor het NEMO-project; 

 
(v) De nota ‘R&D priorities of the ELIA Group’ van 14 oktober 2010 bepaalt dat de 

volgende hoofdpunten deel uitmaken van haar R&D headlines:  

- “to connect clusters of wind farms in North Sea (and Baltic Sea with its 

German subsidiary); 

- to develop European markets, including the integration of renewable 

generation in the electricity markets.” 

Wat hierboven wordt vermeld, toont aan dat, voor wat onder de bevoegdheid van 

de R&D Directie valt, een onderscheid moet gemaakt worden tussen kosten die 

wel of niet gekoppeld zijn aan gereguleerde activiteiten. 

(vi) De rubriek “honoraria” bevat tevens de vergoedingen van de bestuurders. Deze 

kosten worden volledig toegekend aan gereguleerde activiteiten in België, terwijl 

ze echter ook betrekking hebben op niet-gereguleerde activiteiten (zie § 44(vi) en 

volgende); 

(vii) De begrotingspost “Aankoop van goederen en diensten” omvat tevens een 

toename met meer dan 25 % van het communicatiebudget in vergeliujking met 

het budget uit 2008. Hoewel dit cijfer lager ligt dan het werkelijk gerapporteerde 

cijfer voor 2010 en hoewel het redelijk lijkt, draagt dit ‘gemeenschappelijke’ 

budget voor gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten derhalve ook bij tot de 

bekendheid van de niet-gereguleerde activiteiten en tot het imago ter zake van 

ELIA. Dit element van het inkomen omvat tevens de uitgaven voorzien voor 

giften, liberaliteiten, sponsoring, interne en externe publicaties, voor de 

organisatie van sociale evenementen en voor externe relaties. Vooreerst is de 

CREG van oordeel dat Elia bij de toewijzing van deze budgetten rekening moet 

houden met het feit dat deze budgetten bijdragen tot de bekendheid van de 

groep in zijn geheel, en dientengevolge ook voor de niet-gereguleerde 

activiteiten. De CREG vindt in de tweede plaats dat noch activiteiten m.b.t. 

liefdadigheidssteun (260.000,00 EUR in 2010), noch m.b.t. algemene sponsoring 

(63.000,00 EUR in 2010), noch uitnodigingen van externe relaties (280.000,00 

EUR in 2010), noch de sponsoring van het Museum Aan de Stroom (M.A.S.) van 

Antwerpen (80.000,00 EUR/jaar voor een periode van 5 jaar vanaf 2011) nodig 

zijn bij het vervullen van de wettelijke opdrachten van een monopoliehouder als 

ELIA. Aangezien de Belgische steden en gemeenten aandeelhouder zijn van 

ELIA, is het in hun eigen belang de ELIA-dossiers vlot te laten verlopen, zonder 

dat ELIA sociale evenementen moet opzetten om dit soort goodwill te creëren. 
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Derhalve verwerpt de CREG een bedrag van 683.000,00 EUR als zijnde 

onredelijk; 

(viii) ELIA voorziet tevens een verhoging van de verzekeringskosten met meer dan 60 

%, in de begrotingspost “Aankopen van goederen en diensten”: ELIA kent een 

verhoging toe aan de premies voor uitzonderlijke schadegevallen in 2009 en 

2010 (in het onderhavige geval voor stormschade). Deze schadegevallen zouden 

noodzaken tot een bijkomende aanleg van de reserves van de  eigen – captive - 

verzekeringsmaatschappij voor schadegevallen (ELIA RE), ELIA licht evenwel 

geen enkel  concreet toe en rechtvaardigt ze a fortiori ook niet. 

 

De CREG besluit dat: 

 

(i) Verschillende elementen aangepast moeten worden om in regel te zijn met de 

“transfer pricing policy”, met name inzake de kosten voortvloeiend uit de 

participatie in 50Hertz; 

(ii) De noodzaak om de verzekeringspremies te verhogen niet afdoende werd 

aangetoond, met name gezien ELIA nalaat de effectief door ELIA RE geleden 

schade te vermelden (en a fortiori ook nalaat deze te rechtvaardigen); 

(iii) De noodzaak van bepaalde kosten inzake sponsoring, sociale evenementen en 

externe relaties niet afdoende werd aangetoond; 

(i) De hogere kosten voortvloeiend uit de ‘Research & Development’-activiteiten niet 

voldoende duidelijk aangetoond werden. Conform de suggesties van ELIA inzake 

de consultatieprocedure voor het Project Tarifaire Methoden, verlangt de CREG 

dat ELIA deze elementen zou verstrekken in het kader van een afzonderlijk R&D-

budget; 

 

De CREG constateert derhalve dat de gedane vaststellingen niet conform de criteria 1, 2.e) 

en 2.f) van Bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden zijn. Ze verwerpt dan ook het 

element “Aankoop van goederen en diensten” van het voorgestelde totaalinkomen. 

 

De CREG verzoekt ELIA in haar aangepast tariefvoorstel passend gevolg te geven aan de 

opmerkingen van de CREG. 
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IV.5.4 Uitzonderlijke beheerskosten voor ontwikkelingsinvesteringen 

 

45. In het tariefvoorstel voorziet ELIA een uitzonderlijk bedrag van 3,3 miljoen euro voor 

het boekjaar 2012. ELIA beschouwt deze post als  ‘beheersbare kost’. Voor de 

exploitatiejaren 2013, 2014 en 2015 is dit element niet voorzien. 

 

Op de vraag van de CREG naar de verantwoording van deze tariefpost antwoordt ELIA dat 

het zou gaan om enerzijds bijkomende beheerskosten die voortvloeien uit het sterk 

groeiende investeringsvolume en anderzijds voor bijkomende onderhoudskosten voor deze 

nieuwe infrastructuur. Het geheel werd forfaitair geraamd op 1 % van het 

investeringsvolume. 

 

Het antwoord van ELIA weet de CREG geenszins te overtuigen: 

 

(i) kostenplaatsen en -objecten werden reeds specifiek voorzien in het 

totaalinkomen om dergelijke uitgaven te kunnen dekken; 

 

(ii) de kosten zijn forfaitair geraamd, zonder verantwoording van het voorziene 

percentage van 1 %; 

 

(iii) in tegenspraak met het initiële voorstel waar het om één uitzonderlijk bedrag 

van 3,3 miljoen euro ging, voert ELIA in haar antwoord toch het structurele 

karakter van deze post aan: het zou gaan om een bedrag van 300.000,00 

EUR voor 2012 en 9.200.000,00 EUR voor de jaren 2013 tot en met 2015.  

 

Uit voorgaande overwegingen volgt dat de begrotingspost in kwestie niet conform de criteria 

1 en 2.a) van Bijlage 1 bij de Voorlopige Tarifaire Methoden is. De CREG verwerpt dan ook 

het element “Uitzonderlijke beheerskosten voor ontwikkelingsinvesteringen” van het 

voorgestelde totaalinkomen en vraagt ELIA dit element niet meer op te nemen in haar 

aangepast tariefvoorstel. 
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IV.5.5 Bezoldigingen en sociale lasten 

 

46. ELIA stelt voor 2012 een globaal budget voorop voor bezoldigingen en sociale lasten, 

dat 4,3 % hoger zal liggen dan de overeenkomstige kosten voor het boekjaar 2010. En dit – 

naar eigen zeggen – ondanks een evolutie van de gezondheidsindex met 5,2 % over 

dezelfde periode en rekening houdend met een personeelsbezetting gebaseerd op 30 

bijkomende VTE’s in vergelijking met het boekjaar 2010, met andere woorden met een 

bezetting gebaseerd op 1147 voltijdse medewerkers. 

 

De CREG stelt vast dat dit slechts mogelijk is doordat een – voor haar ongekend – gedeelte 

van de door ELIA voorgestelde X-factor vervat is in het begrotingscijfer voor 2012. 

 

47. ELIA motiveert de budgettering van 30 extra medewerkers als volgt: 

 

(i) 17 medewerkers ingevolge de sterke groei in investeringsprojecten; 

 

(ii) 7 medewerkers voor de versterking van de geleverde inspanningen voor 

onderhoud en tests; 

 

(iii) 6 medewerkers voor extra inspanningen in Research & Development, in het 

bijzonder voor de projecten “Twenties”, “Smart-Limburg” (SLIM), “Innovative 

Tools for Electrical System Security within Large Areas” (iTESLA) en “Modular 

Development Plan on Electricity Highways System” (MoDPEHS). 

 

48. De CREG kan a priori begrijpen dat er 30 medewerkers aangeworven moeten 

worden voor voornoemde taken maar stelt zich vragen bij de totale personeelsbezetting van 

ELIA en de werkelijke toewijzing ervan:  

 

(i) Een vergelijkbare situatie deed zich in 2007 voor bij de invoering van het laatste 

tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2008-2011: ELIA stelde toen 1122 

voltijdsen tewerk en vroeg 28 extra medewerkers om zo in de loop van deze 

regulatoire periode 2008-2011 een totaal van 1150 VTE’s te behalen; 

 

(ii) in de loop van de regulatoire periode 2008-2011 is de reële personeelsbezetting 

geëvolueerd van 1123 VTE’s in 2007 naar 1122 in 2008, 1120 in 2009 en 1117 in 

2010; 
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(iii) op 30 juni 2011 telde ELIA slechts 1113 VTE’s en op 31 augustus 2011 waren 

dat er slechts 1105,3. 

 

In plaats van de gevraagde 28 medewerkers aan te werven in de regulatoire periode 2008-

2011 stelt de CREG vast dat ELIA gefunctionneerd heeft met een lagere 

personeelsbezetting dan bij het indienen van haar begroting. Terugblikkend is het op zijn 

zachtst gezegd verbazingwekkend dat de momenteel voor de periode 2012-2015 gevraagde 

personeelsbezetting nog lager ligt dan deze die gevraagd werd voor 2008.  

 

De CREG vraagt zich werkelijk af hoe de door ELIA geraamde aanrekening van een deel 

van de factor X deze vaststelling zou kunnen verklaren. 

 

De CREG acht het bovendien niet realistisch dat ELIA 42 VTE’s zou aanwerven tussen 31 

augustus 2011 en 31 december 2011. 

 

De CREG wijst er tevens nogmaals op dat een onvoldoende proportioneel gedeelte van dit 

element van het totaal inkomen toegewezen is aan de niet-gereguleerde activiteiten. De 

CREG stipt hier aan dat een aantal in 2010 en 2011 aangeworven ‘Key Account’-profielen 

compleet buiten de in België gereguleerde activiteitenperimeter valt. 

 

Samenvattend meent de CREG dat ELIA een overschatting van haar werkelijke behoeften 

voorstelt, met de intentie besparingsmaatregelen te verrichten op dit element van het 

totaalinkomen. 

 

49. De CREG wenst dat ELIA over het nodige personeel kan beschikken in de loop van 

de volgende regulatoire periode maar is van mening dat de gevraagde bezetting van 1147 

medewerkers, in de huidige omstandigheden, niet voldoende onderbouwd is. Daarnaast lijkt 

een steeds groeiend aandeel van deze bezetting ingezet te worden voor andere taken dan 

de gereguleerde activiteit van ‘transmissienetbeheer’ in België (zie § 31 en 32 van 

onderhavige beslissing). 

 

De CREG is hierin van mening dat de medewerkers die structureel ingezet worden voor niet-

gereguleerde activiteiten op de payroll van andere entiteiten gezet moeten worden, zoals de 

verschillende bedrijven die onder de algemene naam “EUROGRID” vallen. 
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50. De CREG constateert dat de gedane vaststellingen niet conform de criteria 1, 2.a), 

2.e) en 2.f) zijn van Bijlage 1 bij de Voorlopige Tarifaire Methoden. Ze verwerpt dan ook het 

element “Bezoldigingen en sociale lasten” van het voorgestelde totaalinkomen. 

 

Ze vraagt ELIA in het aangepaste tariefvoorstel een gepaste motivering te geven van de 

kosten noodzakelijk voor de gereguleerde activiteiten. ELIA moet bovendien een evenredig 

deel van haar personeelsbezetting toewijzen aan andere activiteiten dan het gereguleerde 

‘transmissienetbeheer’ in België. 

 

 

IV.5.6 Netto financiële lasten 

 

51. Het bedrag voor de netto financiële lasten voorgesteld door ELIA voor het boekjaar 

2012 ligt 12,5 miljoen euro hoger dan de ‘best estimate’ 2011. Voor de jaren 2013 en 2014 

blijft deze evolutie onveranderd (+ 7 miljoen euro en + 10 miljoen euro). 

 

52. Naast de financiële middelen die de concrete financieringsbehoeften van ELIA 

dekken voor haar in België gereguleerde activiteiten, heeft ELIA in het voorliggende 

tariefvoorstel twee bijkomende elementen opgenomen: 

 

(i) de integrale kosten van zogenaamde ‘back-up facilities’ (zie § 53); 

 

(ii) de kosten voor bijkomende kredietlijnen in de periode van zes maanden die 

de vervanging van haar lopende Eurobond-obligatieleningen voorafgaat 

(randnummer 54). 

 

53. De zogenaamde ‘back-up facilities’ betreffen formeel toegezegde kredietlijnen die 

ELIA heeft aangegaan om haar liquiditeitspositie te verbeteren in het kader van een recent 

periodiek onderzoek door het ratingbureau Standard & Poor’s 
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In de samenvatting van haar periodiek rapport over de financiële rating van ELIA van 12 mei 

201218 stelt het ratingbureau Standard & Poor’s hierover het volgende: 

 

 “Overview: 

 

 ELIA has recently signed three long-term committed credit lines providing €300 

million in additional support for its liquidity profile. 

 We are therefore revising our outlook on ELIA to stable from negative and 

affirming our ‘A - /A - 2’ corporate credit ratings on the group. »19 

 

Standard & Poor’s bevestigde één en ander in hun samenvattend rapport van 24 mei 201120, 

waarin zij bovendien het belang van het toegepaste systeem van ‘Embedded Financial 

Costs’ onderstreepten: 

 

“Moreover, the embedded debt principle in the regulatory framework means that ELIA 

directly passes on actual interest costs through tariffs, thereby reducing the risk for 

the debtholders”21 

 

In het tariefvoorstel 2012-2015 is de globale kostprijs van deze back-up facilities als volgt 

opgenomen:  2,59 miljoen euro in 2012, 2,59 miljoen euro in 2013 en 2,23 miljoen Euro in 

2014, samen 7,41 miljoen euro voor de regulatoire periode 2012-2015.  

 

54. Voor haar langlopende financiering met vreemd vermogen heeft ELIA eigen 

obligatieleningen uitgegeven, ‘Eurobonds’ genaamd. In 2013 en 2014 vervallen de meeste 

van deze lopende obligatieleningen. Een langetermijnlening komt in april 2016 op haar 

vervaldatum. ELIA wenst deze te vervangen door nieuw uit te geven Eurobonds. 

 

Het voorliggende tariefvoorstel van ELIA bevat tevens de kosten van bijkomende 

kredietlijnen waarvan het bedrag overeenstemt met dat van de nieuw uit te geven Eurobonds 

                                                 
18

 STANDARD & POOR’S, Research Update : Belgium-Based ELIA System Operator Outlook 
Revised To Stable On Steady Financial Profile; ‘A - / A – 2’ Ratings Affirmed’ , 12 mei 2011 
19

 Vrije vertaling: “Overzicht 
Elia heeft recent 3 langetermijn bevestigde kredietlijnen ondertekend die voorzien in een bijkomende 
ondersteuning van haar liquiditeitspositie met € 300 miljoen. 
Wij herzien daarom onze vooruitzichten voor Elia van ‘negatief’ naar ‘stabiel’ en bevestigen onze      
’A-/A-2’ corporate kredietrating voor deze groep.” 
20

 STANDARD & POOR’S Research, ‘Summary: ELIA System Operator S.A./N.V’, 24 mei 2011 
21

 Vrije vertaling “Daarenboven houdt het ‘embedded debt’-principe in een regulatoir kader in dat Elia 
de feitelijke intrestlasten doorberekent in de tarieven, waardoor het risico voor de schuldeisers 
vermindert” 
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en die ingaan 6 maanden voorafgaand aan de datum van de nieuw uit te geven 

obligatieleningen: ELIA handelt aldus uit vrees voor een downgrade van haar rating ingeval 

zij de door Standard & Poor’s voorgeschreven liquiditeitscriteria niet zou naleven. Volgens 

ELIA zou een dergelijke downgrade leiden tot een verhoging van haar kredietrentes met 75 

basispunten, of 9,375 miljoen euro per jaar voor een lening van 1.250 miljoen euro op 10 

jaar. ELIA neemt dus een meerkost aan recurrente financiële lasten in rekening van 93,75 

miljoen euro over een periode van 10 jaar. 

 

Uit de analyse van het tariefvoorstel kan men besluiten dat de globale netto kost van de 

prefinanciering (rentekosten en  uitgiftekosten, verminderd met de opbrengsten uit de 

belegging van het overschot aan middelen) er als volgt uitziet:  3,35 miljoen euro in 2012, 

8,87 miljoen euro in 2013 en 9,70 miljoen Euro in 2014 en 3,06 miljoen euro in 2015, samen 

24,98 miljoen euro voor de regulatoire periode 2012-2015.  

 

55. De CREG kan geenszins akkoord gaan met de uitgangspunten die aan de grondslag 

liggen van de bedragen vermeld onder § 53 en 54 en die ten laste van het totaalinkomen 

gelegd worden en dit omwille van de volgende redenen: 

 

(i) er is geen enkel risico op het ontbreken van de nodige financieringsmiddelen (zie 

verder onder § 56); 

(ii) de toepassing van eenvoudige ‘Discounted Cash Flow’-methoden toont aan dat 

de meerkosten heel wat lager liggen dan 93,75 miljoen euro voor een periode 

van 10 jaar, in de veronderstelling dat een extra percentage aan kredietrente  

slechts 50 basispunten zou bedragen, wordt het verschil dus erg klein. In alle 

hypotheses leidt de door ELIA gevolgde methode tot hogere kosten in de 

regulatoire periode 2012-2015 dan bij klassieke financiering;  

(iii) bovendien is de CREG absoluut niet overtuigd dat een dergelijke downgrade zich 

zou voordoen; 

(iv) iedere indruk van illiquiditeit is denkbeeldig en werd bevorderd door de 

netbeheerder zelf  (zie onderstaande § 57); 

(v) de rating van Standard & Poor's geeft rekenschap m.b.t. het geheel van de 

gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten. 

 

56. De CREG zelf waarborgt dat de netbeheerder de financieringskosten van 

gereguleerde activiteiten integraal kan laten dekken door de nettarieven (zonder dat dit een 

nadelige invloed heeft op de uitoefening van de competenties van de CREG).  
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Dat er meer dan voldoende aanbod is aan financieringsmiddelen blijkt niet alleen uit de grote 

interesse voor de Eurobonds bij hun uitgifte, maar werd uitdrukkelijk bevestigd tijdens de 

‘Energy Infrastructure Package’-workshop van 29 maart 2011, georganiseerd door het 

Directoraat Energie van de Europese Commissie en de Council of European Energy 

Regulators (CEER). De aanwezige bankiers hebben daar, mede ten overstaan van o.m. 

afgevaardigden van ENTSO-E (waaronder een vertegenwoordiger van Elia en van 

afgevaardigden van de Europese Commissie, van de regulatoren en van het ratingbureau 

Moody’s Investors service bevestigd dat zij klaar stonden om positief te reageren op vragen 

naar financiering, zeker ingeval de dekking van de financieringskosten gewaarborgd is.  

 

In haar uitgave ‘CEER Weekly’ van 1 april 2011 noteerde CEER  hierover het volgende: 

 

“It was pointed out that there are investors who are keen to invest with appropriate 

transparency; there is no capital issue on the debt or equity side”22 

 

57. Het verbaast de CREG dat Standard & Poor’s in het voornoemd rapport van 12 mei 

2011 met betrekking tot de back-up facilities ad € 300 miljoen het volgende stelden: 

 

“In our view, this will cover a potential funding gap that we anticipated in April 2013, 

when ELIA has to refinance a € 500 million bond”23 

 

 De CREG vraagt zich af waarom datzelfde ratingbureau, dat in hun hoger genoemde 

summary van 24 mei 2011 nog duidelijk stelde dat het stelsel van de ”Embedded Financial 

Costs” het (financiële) risico voor obligatiehouders sterk verminderde, niet uitdrukkelijk wilde 

besluiten dat om diezelfde redenen voor de respectieve netbeheerder er ook geen enkel 

klassiek illiquiditeitsrisico bestaat.  

 

De thans door ELIA gevolgde werkwijze staat haaks op het beginsel en de 

toepassingsmodaliteiten van de ‘Embedded Financial Costs’. Afgezien daarvan heeft ELIA 

geen voorafgaand overleg gepleegd met de CREG rond deze financieringsopties. 

 

                                                 
22

 Vrije vertaling: “Het werd duidelijk, gemaakt dat er investeerders zijn die bereid zijn te investeren, 
met gepaste transparantie; Er is dus geen kapitaalsprobleem, noch via aandelen, noch via schulden” 
23

 Vrije vertaling: “Volgens ons zal dit een mogelijke financieringskloof dichten die we voorzien hadden 
tegen april 2013 wanneer Elia een € 500 miljoen obligatielening moet herfinancieren” 
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58. De CREG is dus van mening dat het element van het totaalinkomen met betrekking 

tot de netto financiële lasten overgewaardeerd is: 

 

(i) de noodzaak van backup facilities werd niet aangetoond; 

 

(ii) de rentevoeten voor leningen zijn duidelijk overschat. 

 

De CREG stelt vast dat de gedane constateringen niet conform de criteria 2, 3 en 4 van 

Bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden zijn. Ze verwerpt dan ook het element ‘Netto 

financiële lasten’ van het voorgestelde totaalinkomen.  

 

De CREG vraagt ELIA op passende wijze in haar aangepast tariefvoorstel rekening te 

houden met de opmerkingen van de CREG.  

 

Behoudens overtuigende motivering van ELIA in haar aangepaste tariefvoorstel zal de 

CREG uitsluitend het niveau best estimate 2011 aanvaarden, in de begroting 2012 inzake 

netto financiële lasten. 

 

 

IV.5.7 Verschuldigde vennootschapsbelasting op de billijke marge en transfer 

pricing 

 

59. Het tariefvoorstel van ELIA van 30 juni 2011 bevat geen gedetailleerde berekening 

van het bedrag aan vennootschapsbelasting dat ten laste van het totaalinkomen en dus van 

de nettarieven gelegd wordt. 

 

ELIA vermeldt ter zake dat ‘de kostenberekening uitgevoerd werd op geconsolideerde basis 

en op een exogene manier een gemiddelde aanslagvoet van 18% vastlegt, indien van 

toepassing aangevuld met relevante punctuele aanpassingen, met name voor de 

behandeling van bepaalde niet in aanmerking komende uitgaven of definitief belaste 

inkomsten. 

 

Artikel 21 van de Voorlopige Tarifaire Methoden definieert op niet-exhaustieve wijze de 

kosten die als element van het totaalinkomen kunnen worden opgenomen. De rubriek 

‘belastingen’ wordt omschreven in artikel 21, 10°:“ de effectief verschuldigde 

vennootschapsbelasting op de billijke marge bedoeld in artikel 13 en op de andere 
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kostenverminderingen die voortvloeien uit de toepassing van de transfer pricing policy na 

maximale verrekening van de belastingverminderingen uit aftrekken voor risicokapitaal die 

samenhangen met kapitaalselementen voor de financiering van gereguleerde activiteiten.” 

 

Het hanteren van een ‘procentuele taxatievoet aangevuld met punctuele aanpassingen’ laat 

de CREG niet toe om na te gaan of : 

 

- Elia enkel de billijke marge heeft gebruteerd,  

- conform de evaluatiecriteria van het redelijk karakter van de elementen van 

het totaalinkomen, de vennootschapsbelasting op de decommissioning ten 

laste van de onderneming werd genomen. Omdat ELIA het volledige bedrag 

aan decommissioning in het totaalinkomen heeft opgenomen, kan de CREG 

enkel vermoeden dat via de techniek van ‘brutering’ ook de 

vennootschapsbelasting ten laste van de nettarieven werd gelegd,  

- in welke mate er rekening werd gehouden  met mogelijkheden van 

verminderingen door  notionele intrestaftrek, 

-  in welke mate de vennootschapsbelasting op de elementen van de transfer 

pricing policy correct werd verrekend. 

 

De CREG stelt tevens vast dat een gemiddelde aanslagvoet van 13,52% werd vastgelegd in 

het door ELIA ingediende tariefverslag van 2010 en dat er een gemiddelde aanslagvoet van 

15% is voorzien in de best estimate van 2011. 

 

De CREG herinnert eraan dat artikel 32, 2°, c) van de Voorlopige Tarifaire Methoden een 

tariefvoorstel, dat niet toelaat de werkelijkheid en de redelijkheid van alle onderdelen van het 

totaalinkomen te onderzoeken, uitdrukkelijk als onvolledig kwalificeert, wat aanleiding kan 

geven tot voorlopige nettarieven. 

 

De CREG vraagt dat ELIA in haar aangepast tariefvoorstel een behoorlijk gemotiveerde 

raming zou opgeven van het bedrag aan vennootschapsbelasting dat zij als ten laste van de 

nettarieven indient. Daarbij moeten  de verschillende elementen opgenomen in artikel 21, 

10° van de Voorlopige Tarifaire Methoden kunnen onderscheiden worden. Tevens moet 

duidelijk zijn welke bedragen aan vennootschapsbelasting zij buiten de gereguleerde 

activiteit ‘netbeheer’ zelf ten laste neemt.  

 

60. Het ingediende totaalinkomen voor het exploitatiejaar 2012 bevat een uitzonderlijk 

bedrag aan fiscale lasten: het betreft de verwachte ‘vermeerderingen en 
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belastingverhogingen’ in het kader van een  lopende betwisting met de Fiscus over het al 

dan niet verschuldigd zijn van vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2005 op de 

ontvangsten die voor ELIA het karakter hadden van een regulatoire schuld. ELIA heeft het 

bedrag van het aanslagbiljet van de Gewestelijke Directie integraal betaald. Het bedrag van 

13.703.154,68 EUR wordt hierop vermeld als “Vermeerderingen en belastingverhogingen”. 

Na betaling van het volledige bedrag heeft ELIA beroep aangetekend. ELIA heeft dit bedrag 

opgenomen als element van haar totaalinkomen voor het geval haar beroep niet tot een 

recuperatie van de betaalde bedragen zou leiden. 

 

ELIA vermeldt dat de opname van deze post in het totaalinkomen  gebeurt ”conform het 

akkoord met de CREG”. 

 

Op de vraag van de CREG naar een kopie van het betreffende akkoord, antwoordde  ELIA 

dat ‘een geschreven versie van dit akkoord nooit werd geformaliseerd. Voor ELIA was er 

immers nooit enige dubbelzinnigheid in de mondelinge overeenkomsten tussen dhr. Camps 

en dhr. Haelterman en Gesquiere’ en dat ‘er expliciet werd gesteld dat door op die wijze te 

handelen, ELIA in overeenstemming met de wensen van de CREG zou handelen en dat 

bijgevolg alle fiscale gevolgen van dat optreden dan ook vallen binnen de elementen die een 

financiële weerslag hebben op de vaststelling van de tarieven.” 

 

De CREG bevestigt dat dergelijk overleg heeft plaatsgevonden, doch dat de directeur in 

kwestie zich enkel optrad met het doel te vermijden dat de fiscale kosten  door de 

nettarieven zouden gedragen worden zonder dat ELIA volledig zijn recht van verdediging 

heeft kunnen laten gelden. In dit overleg werd er geen enkele hypothese gesteld over de 

“vermeerderingen en belastingverhogingen”. 

 

De CREG stelt eveneens vast dat deze betwisting het voorwerp uitmaakt van een beroep 

van ELIA voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarvan de eerste zitting 

plaatsvond op  4 november 2011 en dat een uitspraak pas verwacht wordt in de loop van het 

jaar 2012, zodat de verplichting voor ELIA nog onzeker blijft 

 

De CREG verwijst naar twee criteria uit de Bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden: 

 

(i) het criterium onder 2.e) dat alle niet afdoend verantwoorde bedragen als 

onredelijk beschouwt; 

(ii)  het criterium 1 zelf, gekoppeld aan de definitie van het totaalinkomen uit 

artikel 10 van de Voorlopige Tarifaire Methoden, waarbij elementen als 
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onredelijk beschouwd worden die niet nodig zijn voor de vervulling van de 

opgelegde taken; 

 

Op basis van het onzekere, niet-definitieve karakter van  ‘vermeerderingen en 

belastingverhogingen’ en rekening houdend met de twee voornoemde criteria, verwerpt de 

CREG het voorgestelde bedrag van het element “te betalen vennootschapsbelasting” 

 

De CREG vraagt ELIA op passende wijze in haar aangepast tariefvoorstel rekening te 

houden met de opmerkingen van de CREG.  

 

 

IV.5.8 Kostenverminderingen uit internationale verbindingen 

 

61. Wat de opbrengsten uit de veiling van internationale vervoerscapaciteiten betreft, 

heeft de CREG vastgesteld dat de geraamde opbrengsten voor de volgende regulatoire 

periode gebaseerd waren op de werkelijke gegevens uit de eerste vier maanden van 2011. 

De CREG heeft vastgesteld dat de beslissingen van de Duitse regering van14 maart 2011 en 

van 30 mei 2011 over de sluiting van Duitse kerncentrales geleid hebben tot een significante 

wijziging in de zogenaamde ‘spread’ tussen de quoteringen van de futures-contracten in 

België en Nederland. Die vaststelling heeft onvermijdelijk een impact op de 

veilingopbrengsten van vervoerscapaciteiten op de landsgrenzen. 

 

Hierover bevraagd door de CREG bevestigde ELIA dat de wijziging inderdaad significant is 

en dat, gebaseerd op de opbrengsten van de acht eerste maanden van 2011, de totale 

kostenvermindering voor de volledige regulatoire periode met 13,4 miljoen Euro mag 

verhoogd worden.  

 

De CREG stelt vast dat het bedrag dat in het voorliggende tariefvoorstel is opgenomen, 

onvoldoende beantwoordt aan de volledigheidsvereisten, zoals bedoeld in artikel 2.a) van 

Bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden. 

 

De CREG verwerpt daarom het bedrag dat in het tariefvoorstel is opgenomen voor de 

“kostenvermindering verbonden met internationale verkopen”. 

 

De CREG vraagt EILA in haar aangepast tariefvoorstel rekening te houden met een 

bijkomende kostenvermindering van 13,4 miljoen euro voor het geheel van de tarifaire 

periode.  
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IV.5.9 Kostenverminderingen uit activering van geproduceerde vaste  activa 

 

62. Hoewel het investeringsbudget nagenoeg verdubbelt in de loop van de 

exploitatiejaren 2013 tot 2015, voorziet ELIA niet in een overeenstemmende 

kostenvermindering uit geproduceerde vaste activa: deze laatste categorie zouden enkel 

toenemen op het ritme van het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 

Zelfs indien er niet noodzakelijk een lineair verband tussen deze elementen bestaat, is de 

CREG van mening dat de handelswijze van ELIA een structurele onderwaardering van de 

relevante kostenvermindering impliceert. De CREG verzoekt ELIA derhalve de normale 

regels van administratieve organisatie in deze materie toe te passen.  

 

De gedane vaststelling is niet conform de criteria 2.a) en 4.a) van Bijlage 1 van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden. De CREG verwerpt dan ook het element 

“Kostenvermindering ingevolgde de activering van geproduceerde vaste activa” van het 

voorgestelde totaalinkomen.  

 

Ze vraagt ELIA op passende wijze in haar aangepaste tariefvoorstel rekening te houden met 

de kostenvermindering ingevolgde de activering van geproduceerde vaste activa. 

 

 

IV.5.10 Kostenverminderingen uit diverse verrichtingen  

 

63. ELIA stelt voor het inkomenselement “Diverse kostenverminderingen” een verhoging 

voor van circa 65% ten overstaan van het tariefvoorstel van 2008. 

 

De CREG heeft vastgesteld dat ELIA in de loop van de vorige regulatoire periode in 

werkelijkheid beduidend meer opbrengsten realiseerde uit diverse verrichtingen dan begroot. 

Deze opbrengsten lagen respectievelijk 100,12%; 142,68%; 168,00% en 156,81% hoger dan 

de gebudgetteerde opbrengsten voor 2008, 2009, 2010 en best estimate 2011. De CREG 

stelt daarom vast dat ELIA een belangrijk gedeelte uit het batig saldo op het vroegere 

incentive-mechanisme voor beheersbare kosten puurde uit deze bijkomende diverse 

opbrengsten. 

 

De CREG stelt echter vast dat voor de kostenverminderingen in kwestie, ELIA voor 2012 een 

lagere jaarbedrag heeft voorzien van ongeveer 10 miljoen euro in vergelijking met de reële 

cijfers van 2010. Om dit grote verschil te verantwoorden haalt ELIA het uitzonderlijke 
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karakter aan van bepaalde verkopen uit het verleden, samen met het wegvallen van 

bestellingen van traditionele afnemers. Daarenboven dringt ELIA er op aan dat niet het 

volledige bedrag aan vroegere extra opbrengsten ten bate van het totaalinkomen zou gelegd 

worden omdat zulks bij de medewerkers van ELIA de prikkel voor het realiseren ervan zou 

wegnemen, met nog lagere opbrengsten als gevolg. 

 

64. De CREG stelt hier een bijzondere toepassing vast van het zogenaamde 

‘ratcheteffect’: Het lijkt alsof een pal (ENG: ‘ratchet’) verhindert dat kosten, zodra ze een 

bepaald niveau bereikt hebben, terug zouden zakken naar een lager niveau, zodat die 

kosten klaarblijkelijk enkel kunnen stijgen. In het geval van diverse opbrengsten die de netto 

kosten zouden verlagen, houdt het effect in dat de opbrengsten zelf blijkbaar niet op een 

hoog niveau kunnen blijven. 

 

De CREG is van oordeel dat in de gereguleerde nettarieven er geen plaats is voor een 

dergelijk effect, niet wat de kosten zelf betreft, maar nog veel minder voor de 

kostenverminderingen. De regulator stelt in dit verband vast dat: 

 

(i) ELIA de opzeg van een contract voor het gebruik van bandbreedte inroept om 

de toekomstige opbrengsten te verlagen, terwijl ELIA ondertussen de nodige 

studies verricht om nieuwe communicatiesystemen aan te bieden aan de 

Telecom-providers die de toekomstige opbrengsten moeten verhogen; 

(ii) de werkwijze waarbij ELIA een resultaat kan realiseren uit vergoedingen van 

verzekeringsmaatschappijen bij schadegevallen wanneer deze hoger liggen 

dan begroot, niet verantwoord is in een aanmoedigend regulatoir stelsel 

omdat zij de belangen van de netbeheerders benadeelt; 

(iii) ELIA voorziet, door de economische conjunctuur, circa één derde minder 

‘toevallige’ werken voor derden te kunnen uitvoeren terwijl de beschikbare 

mankracht van ELIA daarvoor niet vermindert; 

(iv) ELIA geen kostenvermindering heeft voorzien uit de opbrengsten (500.000 

euro in 2012 en 600.000 euro per jaar daarna) van de financiële en 

administratieve kosten die zij mag verrekenen aan derden voor het dekken 

van administratieve kosten in het kader van de inning van de federale 
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bijdrage24 en de toeslag voor de dekking van de offshore 

groenestroomcertificaten25. 

65. De CREG is van oordeel dat, zelfs indien alleen rekening gehouden wordt met 

eenmalige verkoopsopbrengsten uit materiële vaste activa, de geraamde diverse 

opbrengsten nog onderschat zijn. Uitgaande van het principe dat op het bedrag van 10 

miljoen euro uit paragraaf 63 meer dan 7,5 miljoen euro het gevolg zijn van eenmalige 

opbrengsten, stelt de CREG stelt vast dat het bedrag dat in het voorliggende tariefvoorstel is 

opgenomen, onvoldoende beantwoordt aan de volledigheidsvereisten die aan 

kostenverminderingen gesteld worden in artikel 2.a) van Bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden. Daarom verwerpt zij deze inkomenspost. 

 

De CREG vraagt dat ELIA, behoudens gemotiveerde tegenargumenten, in haar aangepast 

tariefvoorstel rekening zou houden met een bijkomende omzet ad 2.500.000,00 EUR ten 

opzichte van de reeds door ELIA gebudgetteerde bedragen. 

 

 

IV.5.11 Kostenverminderingen ten gevolge overdrachten tussen de 

resultatenrekening en de balans  

 

66. ELIA heeft in haar voorgesteld totaalinkomen het bedrag van een globale regulatoire 

vordering opgenomen met betrekking tot de exploitatiejaren 2007-2010. Voor de 

deelbedragen van de jaren 2007, 2008 en 2009 heeft ELIA zich gebaseerd is op de 

beslissingen van de CREG. Voor het jaar 2010 heeft ELIA zich gebaseerd op het saldo uit 

haar jaarlijkse rapportering over 2010. Over die laatste rapportering en dus ook over dat 

gerapporteerd deelsaldo heeft de CREG evenwel nog geen beslissing kunnen nemen.  

 

De CREG is van oordeel dat de onmiddellijke toepassing van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden voor 2010 aan de controle ex-post van de tarieven 2010 [onverminderd de 

definitief verworven rechten], tot een verwaarloosbaar gecumuleerd saldo zal leiden.  

 

Het bedrag dat ELIA in haar tariefvoorstel heeft verwerkt staat dus niet vast en is dus niet 

zeker. 

                                                 
24

 Zie hoofdstuk II van het Koninklijk besluit van 27 maart 2009 ter wijziging van het koninklijk besluit 
van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering 
van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de 
controle op de elektriciteitsmarkt. 
25

 Zie artikel 4 van het Koninklijk besluit van 31 oktober 2008 ter wijziging van het Koninklijk besluit 
van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering elektriciteit opgewekt 
uit hernieuwbare energiebronnen. 
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Omdat de CREG enkel afdoende gerechtvaardigde kosten aanvaardt (zie het criterium voor 

de beoordeling van de redelijkheid van de elementen van het inkomen vermeld onder 

nummer 2.b van bijlage 1 aan de Voorlopige Tarifaire Methoden), verwerpt de CREG het 

door ELIA opgenomen bedrag  als onredelijk. 

 

De CREG vraagt aan ELIA om in haar aangepast tariefvoorstel dit element niet in het 

aangepaste tariefvoorstel 2012-2015 op te nemen. 

 

 

IV.6 Vaststellingen betreffende het element “Verlies van 

meerwaarde iRAB” 

 

67. ELIA voorziet voor de jaren 2013, 2014 en 2015 ten overstaan van de waarde voor 

2012 een belangrijke toename van de buitendienststellingen van een aanzienlijk pakket van 

vaste activa die deel uitmaakten van de iRAB en die aanleiding geven tot een belangrijke 

toename van het verlies uit de meerwaarde uit de iRAB die ten laste wordt gelegd van het 

totaalinkomen.  

 

Vanzelfsprekend kunnen dergelijke buitendienststellingen enkel plaatsvinden indien de 

nodige vergunningen beschikbaar zijn en de vervangende projecten geen achterstand 

oplopen. 

 

De CREG stelt vast dat ELIA het integrale bedrag van het verlies op de meerwaarde ten 

laste legt van deze inkomenspost. Dat duidt erop dat ELIA een brutering van die bedragen 

heeft toegepast om de daarop verschuldigde vennootschapsbelasting ten laste te leggen van 

het totaalinkomen. Omwille van de forfaitaire raming van de vennootschapsbelasting (zie § 

59) kan de CREG dit evenwel niet verifiëren. 

 

Dergelijke brutering is strijdig met het criterium 2 van Bijlage 1 bij de Voorlopige Tarifaire 

Methoden. Artikel 26 van deze Voorlopige Tarifaire Methoden legt de fiscale lasten op de 

realisatie van die meerwaarde immers ten laste van de netbeheerder en niet van het 

totaalinkomen. De CREG verwerpt daarom de post “Verlies van meerwaarde iRAB” van het 

inkomen voor elk jaar van de regulatoire periode. 

 

De CREG vraagt dat ELIA in haar aangepast tariefvoorstel de voorgestelde bedragen 

vermindert met de verschuldigde vennootschapsbelasting erop. 
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V. DE ANALYSE VAN DE VOORGESTELDE 

TARIEVEN 

 

V.1 Vaststellingen van de CREG bij de tariefstructuur en 

bij het geheel van de voorgestelde nettarieven 

 

68. De tariefstructuur die ELIA voorstelt komt niet geheel overeen met deze uit de 

Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG: het tariefvoorstel bevat geen tarief voor 

openbare dienstverplichtingen maar voorziet wel de toepassing van enkele toeslagen die als 

openbare dienstverplichtingen moeten gekwalificeerd worden. 

 
69. In tegenstelling tot de constante tarieven die voorzien zijn in artikel 12, tweede lid, 

van  de Voorlopige Tarifaire Methoden, bevat het tariefvoorstel een wisselend tarief voor elk 

jaar van de regulatoire periode 2012-2015. ELIA motiveert haar werkwijze door te verwijzen 

naar de consultatievergadering met de distributienetbeheerders die op 23 maart 2011 

plaatsvond. Daar werd afgesproken om, na verder overleg ,  de overgang naar een 

geleidelijke tarifering van infrastructuurdiensten mede op basis van het ‘ter beschikking 

gesteld vermogen’ pas met ingang van 2013 toe te passen. Op die manier kon er volgens 

ELIA voor de betreffende tarieven geen constant, gemiddeld tarief voor de volledige 

regulatoire periode voorgesteld worden. 

 

70. De belangrijkste nieuwigheid in de voorgestelde nettarieven is het voorstel om de 

kosten voor het gebruik van het net en voor meerdere ondersteunende diensten niet langer 

volledig ten laste te leggen van de afname van het net (‘Load’): ELIA stelt voor om een 

aantal kosten ook ten laste te leggen van de producenten (‘Generation’). 

 

Vermits de mogelijkheid om injectietarieven in te voeren (‘Generation’) duidelijk het voorwerp 

was van de publieke consultatie van de CREG (zie het consultatierapport van 24 november 

2011 ter zake), heeft de CREG akte kunnen nemen van de felle bezwaren van de 

producenten. Na rijp beraad is de CREG tot de conclusie gekomen dat hun bezwaren, 

gekoppeld aan een eventuele inbreuk op hun concurrentiepositie ten aanzien van 

buitenlandse leveranciers, niet opwegen tegen de verbeterde binnenlandse 

concurrentiekracht, voortvloeiend uit de invoering van gebruikstarieven, zoals beschreven in 
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§ 73. Naar aanleiding hiervan  stelt de CREG vast dat het voorstel als zodanig niet strijdig is 

met de tariefbepalingen en dat de toepassing ervan aansluit bij de Europese regelgeving. 

 

71. De impact van het tariefvoorstel op de tarieflast verbonden aan de afname door  4 

typeklanten van ELIA (1 typeklant per spanningsniveau) wordt weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: evolutie van de tarieflast voor de afname van 4 typeklanten (EUR/MWh)  

Klantengroep Tariefvoorstel Toegepast tarief Verschil verschil 

2012 2008-2011 tarieflast %

(1) (2) (3) (4) = (2) - (3) (5)

In de netten 380/220/150 kV 3,2549 3,6403 -0,3854 -10,59%

transformatie naar 70/36/30 kV 4,6893 4,7580 -0,0687 -1,44%

In de netten 70/36/30 kV 7,1233 7,7836 -0,6603 -8,48%

Transformatie naar Middenspanning 8,7191 8,0930 0,6261 7,74%

 

Uit tabel 4 blijkt een relatief belangrijke daling van de transmissiekosten voor de typeklant op 

het hoogste spanningsniveau: deze is enerzijds het gevolg van het wegvallen uit de 

kostenbasis van de reserveringskosten voor de primaire, secundaire en tertiaire reserve ten 

laste van de afname (voortaan ten laste van de injectietarieven, zie § 75) en anderzijds door 

het verhogen van de vervoerde volumes voor de pumpstorage centrales. 

 

De daling in het tweede spanningsniveau is het gevolg van het wegvallen van de 

reserveringskosten voor de primaire, secundaire en tertiaire reserve ten laste van de 

afname. 

 

Dat geldt ook voor het derde spanningsniveau. Doch daar werden in toepassing van een 

‘inverse cascade’, gericht op kostenreflectiviteit, de infrastructuurkosten inzake de posten in 

de netten 70/36/30 kV, die enkel betrekking hebben op de injectie van de 

distributienetbeheerders op het vierde spanningsniveau, zijn ten laste gelegd van het vierde 

spanningsniveau. 

 

Dit laatste element biedt een verklaring voor de verhoogde eenheidskosten voor de 

netgebruikers die aangesloten zijn op de transformatie naar middenspanning (vierde 

spanningsniveau). 

 

De CREG stelt derhalve vast dat er voor de vastgestelde evoluties binnen de 4 

spanningsniveaus een objectieve verklaring gegeven kan worden. 
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V.2 Vaststellingen van de CREG bij de individuele 

nettarieven 

 

V.2.1 Aansluitingstarieven 

 

72. Wat de aansluitingstarieven betreft, bevat het voorliggende tariefvoorstel een nieuw 

type tarieven voor de aansluitingsinstallaties van de distributienetbeheerders op het ELIA-

net. Dit nieuwe tarieftype moet onder meer bijdragen tot een betere responsabilisering van 

het installatiebeheer op de grenzen tussen transmissie en distributie. De CREG stelt vast dat 

de voorgestelde werkwijze past in de structuur opgenomen artikel 5, §2, derde lid van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden en overeenstemt met de afspraken die in het overleg tussen 

ELIA, de distributienetbeheerders en de CREG van 23 maart 2011 gemaakt werden.   

 

 

V.2.2 Tarieven netgebruik 

 

73. Het tariefvoorstel houdt de invoering in van tarieven voor het netgebruik (meer 

bepaald voor het gebruik van de infrastructuur) ten laste van de injectie van elektriciteit 

(“Generation”). Deze tarieven voor gebruik van de infrastructuur zijn dus niet langer beperkt 

tot de afname  (“load”). 

 

In de loop van 2011 stelde de CREG al vast dat bepaalde onderdelen van de infrastructuur 

van ELIA, die deel uitmaakten van haar gereguleerd actief, uitsluitend betrekking hadden op 

de installaties en aansluitingsverbindingen van oude productie-eenheden (“generation”) 

waarvoor geen specifieke facturatie gevoerd werd en waarvan de kosten verdeeld werden in 

de tarieven voor afname (“load”) van de netgebruikers. 

 

Vóór de aanvang van de gereguleerde nettarieven van ELIA werden deze 

aansluitingsinstallaties inderdaad op structurele wijze beschouwd als onderdeel van het 

transmissienet, zonder dat enige financiële tussenkomst gevraagd werd aan de betrokken 

producenten. Het is zo dat deze activa in de initiële waarde van het gereguleerde actief van 

ELIA werden opgenomen. ELIA vermeldt dat de totale kost op jaarbasis van de betrokken 

installaties meer dan 42 miljoen euro bedraagt voor 2012. 
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Sinds de invoering van de gereguleerde nettarieven van ELIA worden de aansluitingskosten 

rechtstreeks gedragen door de sindsdien aangesloten centrales. 

 

De door ELIA voorgestelde en toegepaste werkwijze sinds het begin van de tarifaire 

regulering, met name de tarifering van de afname, is nog steeds de klassieke methode 

gehanteerd in de meeste buurlanden. In het tariefvoorstel stelt ELIA een extra cost driver 

voor, ‘het onderschreven geïnjecteerd vermogen’, teneinde de kosten voor infrastructuur te 

compenseren gekoppeld aan de aansluitingsinfrastructuur (in de ruime zin) specifiek voor de 

productie-eenheden die reeds vóór de liberalisering van de markt op het net aangesloten 

waren. Als ingangsdatum stelt ELIA 1 oktober 2002 voor, datum waarop ze tot 

transmissienetbeheerder werd aangesteld. Tot op heden was de enige gebruikte cost driver 

het ‘onderschreven afgenomen vermogen’, maar het groeiende belang van 

gedecentraliseerde producenten en de stagnatie in de afgenomen volumes creëert een 

gebrek aan kostenreflectiviteit en vereist dan ook een aanpassing. 

 

ELIA stelt derhalve voor een gebruikstarief in te voeren op basis van een onderschreven 

geïnjecteerd vermogen, dat uitsluitend van toepassing is op de injectie die vóór 1/10/2002 

aangesloten was. De CREG stelt vast dat een dergelijke procedure strookt met artikel 6, § 2 

van haar Voorlopige Tarifaire Methoden.  

 

Gezien een dergelijke aansluitingsinfrastructuur in het kader van gereguleerde 

aansluitingstarieven door ELIA gegarandeerd wordt voor een periode van 20 tot 33 jaar, en 

gezien het feit dat de centrales die pas na 1 oktober 2002 op het net zijn aangesloten al voor 

een dergelijke garantie betaald hebben, stelt ELIA een vrijstelling voor van de 

productiecentrales aangesloten sinds 1 oktober 2002 van het nieuwe tarief dat de reële 

infrastructuurkosten dekt voor de aansluiting van de vóór 1 oktober 2002 aangesloten 

centrales en dit voor een periode van 20 jaar vanaf hun inwerkingtreding.  

 

Opdat het voorgestelde tarief de voornoemde kosten integraal zou dekken, is een tarief 

hoger dan 0,50 EUR/MWh noodzakelijk. ELIA benadrukt echter het bindende karakter van de 

Europese Verordening 838 van 23 september 201026: de artikelen uit deel B van deze 

Verordening begrenzen het transmissienettarief voor de injectie van elektriciteit dat de 

infrastructuurkosten dekt tot 0,50 EUR/MWh. Daarom stelt ELIA een tarief van 0,50 

EUR/MWh voor. 

                                                 
26

 Verordening (EU) Nr. 838/2010 van de Commissie van 23 september 2010 betreffende de 
vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen 
tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de 
transmissietarifering.  
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De CREG stelt vast dat een dergelijk voorstel conform de bepalingen van artikel 6, § 2, 

laatste alinea van haar Voorlopige Tarifaire Methoden is en bevestigt dat de bepalingen van 

Verordening 838/2010 effectief bindend zijn. De CREG is bovendien van mening dat het 

voorgestelde tarief georiënteerd is in functie van de kosten. De CREG heeft het voorstel 

grondig bestudeerd, alsook de bedenkingen die de producenten geuit hebben in de 

openbare raadpleging over het Ontwerpbesluit van 15 september 2011 ter vaststelling van 

de tarifaire methoden. 

 

De CREG keurt het gebruik van een dergelijk tarief goed volgens de voorgestelde 

modaliteiten. 

 

74. ELIA stelt, vanaf 1 januari 2013 het gebruik van een bijkomende cost driver voor 

teneinde de infrastructuurkosten voor het gebruik van het net door de 

distributienetbeheerders te verrekenen. Deze nieuwe cost driver is het “ter beschikking 

gestelde vermogen”, dat overeenstemt met het vermogen vermeld op de kernplaat van de 

transformator. Tot op heden werd als enige  cost driver het “afgenomen vermogen” gebruikt, 

doch de toenemende injectie van gedecentraliseerde producenten in de distributienetten, 

met tot gevolg een regelmatige netto injectie in de ELIA-netten, leidt tot een gebrek aan 

kostenreflectiviteit en vereist derhalve een aanpassing: het voorliggende tariefvoorstel 

voorziet een samengestelde cost driver die voor 50 % gebaseerd is op het afgenomen 

vermogen en voor 50 % op het ter beschikking gestelde vermogen. De materie was het 

voorwerp van een overleg door de Distributiebeheerders. In de overlegvergadering van 23 

maart 2011 werd overeengekomen (zie verslag van de vergadering van 23 maart 2011) deze 

tariefbepaling in 2012 nog niet toe te passen, maar ELIA en de distributienetbeheerders de 

tijd te geven overleg te plegen met het oog op de toepassing van een dergelijk tarief met 

ingang van 1 januari 2013. 

 

Het tariefvoorstel van ELIA bevat dan ook een verschillend tarief voor het jaar 2012 en voor 

de volgende jaren.   

 

Gezien het voorgestelde tarief overeenstemt met het Artikel 6, § 2, al.2, van haar Voorlopige 

Tarifaire Methoden, gezien het de kostenreflectiviteit bevordert en omdat het conform de 

afspraken van 23 maart 2011 is, keurt de CREG het gebruik van een dergelijke 

samengestelde cost driver goed, vanaf 1 januari 2013. 
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De CREG dringt er bij ELIA op aan om het met de distributienetbeheerders geplande 

vervolgoverleg tijdig te laten plaatsvinden. 

 

 

V.2.3 Tarieven voor ondersteunende diensten 

 

75. Het tariefvoorstel van ELIA bevat een belangrijke wijziging voor de tarifering van de 

reserveringskosten van de primaire, secundaire en tertiaire reserve: omdat de groeiende 

omvang en het belang van deze ondersteunende diensten volledig in de hand gewerkt wordt 

door de productie van elektriciteit en niet langer door de afname ervan, stelt ELIA voor om de 

reserveringskosten van de genoemde drie diensten bij de producenten ten laste te leggen 

van de productie (‘Generation’) en dus niet langer van de afname (‘Load’). 

 

ELIA stelt wel voor om via een nieuw tarief in het balancing mechanisme, nl. de volume fee, 

een gedeelte van de genoemde reserveringskosten ten laste te leggen van de 

toegangsverantwoordelijken in de mate dat de onevenwichtssituaties slechts hersteld 

kunnen worden dankzij de gecontracteerde reserves. Dit onderdeel was het voorwerp van de 

publieke consultatie door de CREG over het Ontwerpbesluit van 15 september 2011 ter 

vaststelling van de tarifaire methoden. De toegangsverantwoordelijken en de producenten 

hebben hun bemerkingen hieromtrent ingediend. 

 

ELIA stelt voor deze kost te verrekenen op basis van de ‘bruto beperkte geïnjecteerde 

energie’ (naar analogie van het concept van de ‘bruto beperkte afgenomen energie’) en dit 

voor alle injecties van elektriciteit. 

 

Voornoemde Europese verordening Nr. 838/2010 bevat geen beperkingen met betrekking tot 

injectietarieven voor ondersteunende diensten. 

 

Na rijp beraad over het voorstel en de aangebrachte bemerkingen verklaart de CREG zich 

akkoord met het voorgestelde principe, ze is echter niet overtuigd van de voorgestelde 

waarden voor de volume fee.  

 

In haar vraag om bijkomende informatie van 26 augustus 201127 heeft de CREG ELIA 

immers verzocht de basis – zoals een empirisch onderzoek – te verduidelijken waarop ELIA 

“het gedeelte van de reserveringskosten voor secundaire en tertiaire reserves” heeft 

                                                 
27

 Zie vraag III.2.1.9 
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berekend dat toegewezen moet worden aan de fysieke injecties enerzijds en aan de fysieke 

afnamen anderzijds. 

 

In haar antwoord van 26 september 2011 beperkte ELIA zich tot het motiveren van eenzelfde 

niveau van volume fee voor de fysieke injecties en afnamen. 

 

De CREG beoordeelt dit antwoord als onvoldoende, want onvolledig. Immers, daar waar de 

CREG ELIA verzoekt (1) het bedrag van het “gedeelte van de reserveringskosten voor 

secundaire en tertiaire reserves” die gedekt moeten worden door de 

Toegangsverantwoordelijken te rechtvaardigen en (2) dit totaalbedrag uit te splitsen tussen 

de injecties en de afnamen, gaat ELIA in haar antwoord enkel in op het tweede element van 

de door de CREG28 gestelde vraag.  

 

De CREG vraagt ELIA duidelijk in haar aangepast tariefvoorstel om een verantwoording – 

zoals in een empirische studie – van de bedragen van de post “gedeelte van de 

reserveringskosten gedekt door de Volume Fee” van Tabel 7 van haar tariefvoorstel (hetzij 

26.358.000,00 EUR, 31.537.000,00 EUR, 34.115.000,00 EUR en 35.532.000,00 EUR voor 

respectievelijk 2012, 2013, 2014 en 2015). Bij ontstentenis aan een overtuigende motivering 

zal de CREG de waarde van deze post “gedeelte van de reserveringskosten gedekt door de 

Volume Fee” vastleggen op nul, en de waarde van de volume fee, de facto, ook gelijkstellen 

aan nul. 

 

Wanneer een overtuigende motivering wordt gegeven, dan vraagt de CREG aan ELIA  de in 

§ 40 van deze beslissing gevraagde aanpassingen in acht te nemen voor het berekenen van 

het “gedeelte van de reserveringskosten gedekt door de Volume Fee” opgenomen in het 

aangepaste tariefvoorstel. 

 

 

V.2.4 Tarieven voor het handhaven en herstellen van het individueel 

evenwicht van de toegangsverantwoordelijken 

 

76. ELIA en de CREG overleggen sinds 2010 over een aangepast balancing 

mechanisme. In haar tariefvoorstel stelt ELIA een tariefmechanisme voor dat globaal gezien 

                                                 
28In de veronderstelling dat het gedeelte van de reserveringskosten voor secundaire en tertiaire 
reserve die door de toegangsverantwoordelijken moet gedekt worden, voorgesteld wordt als een taart, 
beperkt Elia zich tot de verantwoording waarom deze taart in 2 gelijke delen moet verdeeld worden, 
maar vergeet zij de grootte van de taart te verantwoorden. 
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conform is aan de situatie van dit overleg midden 2011. Dit tariefmechanisme kan worden 

opgesplitst in twee delen: een tarief van de gebalanceerde energie dat beantwoordt aan het 

principe van ‘single marginal pricing’ en een ‘volume fee’ . 

 

De CREG kan zich in onderhavige beslissing nog niet uitspreken omdat zij eerst een 

beslissing wenst te nemen over “het voorstel voor de werkingsregels van de markt bestemd 

voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten voor 2012” die ELIA op 11 oktober 

2011 aan de CREG bezorgde met toepassing van artikel 159, § 1, van het Technisch 

reglement: de betreffende regels vormen immers de grondslag van het tariefmechanisme. 

 

De CREG merkt echter op dat de invoering van de parameters “cap” en “floor” een 

tariefmechanisme van het type “double pricing” in stand houdt en dus geen overgang naar 

“single pricing” inhoudt. Aan deze parameters een waarde toekennen die hen inefficiënt 

maakt, lost het probleem niet op, omdat het mechanisme “structureel gezien” van het type 

“double pricing” blijft. 

 

De CREG vindt niettemin dat, als de eindbeslissing het accepteren van het principe van het 

nieuwe mechanisme op basis van de “single marginal pricing” inhoudt, dat dan, de 

aanwezigheid van de parameters α  en β gerechtvaardigd is als “anti gaming”-maatregelen. 

Dit brengt evenwel een overgang van een “single pricing”  naar een “double pricing”-systeem 

met zich mee. De CREG is van mening dat de invoering van ”anti gaming”-maatregelen 

cruciaal is in een “marginal pricing”-systeem, zoniet laat men de deur open voor misbruiken 

van een systeem met nog steeds één zeer dominante speler. Deze parameters moeten dus 

absoluut in het tarief vertegenwoordigd blijven, en het voorstel van ELIA betreffende hun 

waarde is in een eerste fase volstrekt aanvaardbaar. De aanwezigheid van deze parameters 

in het nieuwe tariefmechanisme maakt het gebruik van de parameters “cap” en “floor” 

overbodig als “anti gaming”-maatregelen. 

 

Dientengevolge vraagt de CREG ELIA de parameters “cap” en “floor” in haar aangepast 

tariefvoorstel te schrappen. 

 

 

V.2.5 Tarieven voor openbare dienstverplichtingen 

 

77. ELIA heeft in haar tariefvoorstel de doorberekening van de kosten van een aantal 

openbare dienstverplichtingen opgenomen via het gebruik van specifieke toeslagen, zoals dit 

ook het geval was gedurende de vorige regulatoire periode.  
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Dit is het geval voor de ‘toeslag voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie en cogeneratie in Vlaanderen” en voor de ‘toeslag voor de financiering 

van de promotiemaatregelen voor het rationele energiegebruik’ (die eveneens betrekking 

heeft op Vlaanderen).  

 

De Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG voorzien echter het gebruik van tarieven 

voor openbare dienstverplichtingen. De CREG vraagt dat ELIA in haar aangepast 

tariefvoorstel deze nieuwe tariefsoort gebruikt.  Om rekening te houden met de verschillende 

openbare dienstverplichtingen die op regionaal niveau zijn vastgelegd, staat de CREG het 

gebruik van één gezamenlijk tarief per gewest toe. 

 

 

V.3 De vaststellingen van de CREG bij de geraamde 

volumes (en volumemix)  

 

V.3.1 De afgenomen volumes 

 

78.  De raming van de afgenomen volumes en de volumemix (over de verschillende 

infrastructuurdelen) is een belangrijke factor in de tariefbepaling. 

 

ELIA heeft de evolutie van de geraamde volumes uitgebreid verantwoord. De CREG heeft 

geen opmerkingen hieromtrent en gaat dan ook akkoord met het gebruik van deze 

volumeramingen op tarifair niveau. 

 

Deze evolutie is weergegeven in tabel 5 
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Tabel 5: overzicht van de evolutie van de energie en het afgenomen vermogen (in GWh, MW en %) 

2010 Tariefvoorstel Best Vooruitzicht Vooruitzicht Vooruitzicht Vooruitzicht Budget 2011 Vooruitzicht

Werkelijk 2008-2011 estimate 2012 2013 2014 2015 t.o.v.  2010 2012 t.o.v.

m.b.t. 2011 2011 werkelijk budget 2011

Energie afgenomen door de belastingen (GWh) 86.761 90.035 85.261 84.247 83.488 83.333 82.999 3,80% -6,40%

Evolutie % t.o.v. vorig jaar -1,70% -1,20% -0,90% -0,20% -0,40%

Netto afgenomen energie 'GWh) 76.261 78.563 73.793 71.769 71.325 71.074 70.735 3,00% -8,60%

Evolutie % t.o.v. vorig jaar -3,20% -2,70% -0,60% -0,40% -0,50%

Afgenomen bruto beperkte energie 82.887 85.863 80.829 79.253 78.330 78.179 77.840 3,40% -7,50%

Evolutie % t.o.v. vorig jaar -2,50% -2,00% -1,20% -0,20% -0,40%

Indicator onderschreven vermogen 4.767 3.577 4.686 4.600 4.606 4.588 4.611 -25,00% 28,60%

door de rechtstreekse klanten Elia (MW)

Indicator onderschreven vermogen DNB's 8.705 9.366 8.300 8.058 7.974 7.940 7.862 7,60% -14,00%  

 

V.3.2 Geïnjecteerde volumes  

 

79. Gegeven de blijvende onduidelijkheid over de toekomstige productie van nucleaire 

energie in België, gaat ELIA in haar tariefvoorstel uit van behoud van de huidige centrales 

voor de periode 2012-2015 (productie in de Belgische regelzone samen met het saldo 

import/export). 

 

Onderstaande tabel 6 schetst de geraamde evolutie van de totale bruto beperkte energie, die in 

aanmerking is genomen bij de tariefberekening.  

 

De CREG heeft in dit opzicht geen bemerkingen en geeft haar akkoord voor het gebruik van 

deze ramingen voor geïnjecteerd volume voor de tariefbepaling. 

 

Tabel 6: Evolutie van de  bruto beperkte geïnjecteerde energie in 2012, 2013, 2014 en 2015 (in GWh) 

2012 2013 2014 2015

Lokale producties 13.191 13.637 13.739 13.739

Twinerg (Groothertogdom Luxemburg) 2.089 1.819 1.549 1.054

Kerncentrales 45.676 45.676 45.676 45.676

Pumpstorage / Coo & Platetaille 1.345 1.345 1.345 1.345

Wind on-shore 339 450 508 530

Wind off-shore 1.280 2.493 3.144 3.138

Overige 17.069 15.226 14.241 13.866

Totaal 80.988 80.645 80.201 79.347
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80. In haar tariefvoorstel verwijst ELIA bovendien naar de bepalingen van het Vlaams 

Decreet29 van 23 december 2010. Artikel 2 van dit decreet stipuleert als volgt: 

 

“Art. 2. Aan titel IV, hoofdstuk I, afdeling VIII, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 

wordt een artikel 4.1.22/1 toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

"Art. 4.1.22/1. De netbeheerder voert alle taken die noodzakelijk zijn voor de injectie 

van elektriciteit, geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en 

kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, met uitzondering van de aansluiting op het 

distributienet of het plaatselijk vervoernet, kosteloos uit. De kosten die hiervoor ten 

laste gelegd worden van de netbeheerder, worden beschouwd als kosten ten gevolge 

van de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerder als netbeheerder.".  

 

 

In haar tariefvoorstel heeft de netbeheerder rekening gehouden met een vrijstelling voor de 

bruto beperkte geïnjecteerde hernieuwbare energievolumes in het Vlaams Gewest, en dit 

voor de infrastructuurdelen “bij de uitgang van de transformatie naar 70/36/30 kV”, “de netten 

370/36/30 kV” en “bij de uitgang van de transformatie naar het middenspanningsnet”. ELIA 

heeft de volumes uit onderstaande tabel 7 toegepast om het tarief te berekenen. 

 

Tabel 7: Evolutie van de bruto beperkte geïnjecteerde energie in 2012, 2013, 2014 en 2015 (in GWh) 

2012 2013 2014 2015

Lokale producties 12.289 12.735 12.837 12.837

Twinerg (Groothertogdom Luxemburg) 2.089 1.819 1.549 1.054

Kerncentrales 45.676 45.676 45.676 45.676

Pumpstorage / Coo & Platetaille 1.345 1.345 1.345 1.345

Wind on-shore 244 324 366 381

Wind off-shore 1.280 2.493 3.144 3.138

Overige 17.066 15.223 14.239 13.864

Totaal 79.989 79.615 79.155 78.295

 

 

 

                                                 
29

 Decreet van 23 december 2010 houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en 
het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit 
geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. 
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V.4 Vaststellingen van de CREG betreffende de 

kostentoewijzing 

 

81. Het Vlaams Decreet van 23 december 2010 is (onverminderd de strijdigheid met de 

bevoegdheidsverdelende regels in intern recht, die momenteel onderzocht wordt door het 

Grondwettelijk Hof) manifest strijdig met het Europees recht, krachtens artikelen 37(6) en 

35(4) van de richtlijn 2009/72/EG. De Vlaamse wetgever legt hier immers een tariefelement 

vast, terwijl (zoals met name het Grondwettelijk Hof erkende in zijn arrest 97/2011 van 31 

mei 2011) de regulator sinds 3 maart 2011 de enige bevoegde instantie is in deze materie. 

Het door  de wettelijke macht aan de regulator opleggen van een element voor een tarifaire 

methode betekent daarenboven een ongeoorloofde instructie aan de regulator die zijn 

onafhankelijkheid schendt ten aanzien van andere overheidsorganen. Krachtens de voorrang 

van het Europees recht is de CREG gehouden, als administratieve autoriteit, af te wijken van 

de toepassing van een met het Europees recht strijdige bepaling van intern recht30. 

 

ELIA moet bovenvermelde tabel 7 dan ook verwijderen, rekening houdend met deze 

omstandigheid. 

 

82. Mits een passend gevolg op voornoemde bemerking, en behoudens opmerkingen 

betreffende een betere kostentoewijzing tussen gereguleerde en niet-gereguleerde 

activiteiten, stelt de CREG in dit stadium vast dat de mechanismen voor kostentoewijzing 

aanleiding geven tot niet-discriminerende, transparante en kostenreflecterende tarieven.  

 

 

                                                 
30

 Zie bv. 103/88 van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo, Rec.p.1839. 
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VI. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

83. De CREG wijst erop dat indien in onderhavige beslissing over bepaalde elementen 

van het totaal inkomen geen enkele opmerking gemaakt wordt, dit niet geïnterpreteerd mag 

worden als een stilzwijgend akkoord over deze elementen voor de volledige regulatoire 

periode 2012-2015. 

 

Vermits het tariefvoorstel gebaseerd is op toekomstgerichte informatie zullen het reële 

totaalinkomen en de werkelijke hoeveelheden voor de regulatoire periode 2012-2015 

onvermijdelijk afwijken van het geschatte totaalinkomen en de in het tariefvoorstel geraamde 

hoeveelheden. De CREG behoudt zich het recht voor om in de volgende jaren de 

verantwoording en het redelijke karakter van alle elementen van het totaal inkomen nog 

grondig te bestuderen en te beoordelen. In de tariefverslagen die zullen neergelegd worden 

om de toepassing van de tarieven te verantwoorden, zal het louter voldoen aan het geraamd 

bedrag van het tariefvoorstel geen verantwoording zijn voor de redelijkheid van de 

samenstellend elementen van het totaal inkomen. 

 

Daarnaast benadrukt de CREG dat, conform artikel 37(2), in fine, van de richtlijn 2009/72, de 

voorliggende beslissing niet vooruitloopt op het komende boekjaar van de  tarifaire 

bevoegdheid. De CREG heeft de bevoegdheid de tarieven of de methode continu aan te 

passen, zelfs tijdens een lopende regulatoire periode, uit hoofde van artikelen 37(6) en 

37(10) van de richtlijn 2009/73 en/of hun eventuele toekomstige omzetting naar Belgisch 

recht. 
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VII. BESLISSING 

 

 

Gelet op de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 2012-2015 voor het transmissienet 

voor elektriciteit, zoals dit werd ingediend op 30 juni 2011 door NV ELIA System Operator 

(ELIA); 

 

Gelet op de door ELIA verstrekte informatie in haar schrijven van 26 september 2011 en 

haar e-mails van 7, 14, 21, 24, 26 en 27 oktober 2011 en van 3, 8 en 21 november 2011;  

 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit en in het bijzonder artikel 37 (10); 
 

Gelet op de Verordening 838/2010/EU van 23 september 2010 betreffende de vaststelling 

van richtlijnen met betrekking tot het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen 

tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de 

transmissietarifering; 

 

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

bijzonder de artikelen 8, § 2; 22 en 26; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 

voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen;  

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen 

en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt;   

 

Gelet op het consultatierapport over het Ontwerpbesluit inzake de tarifaire methoden van 15 

september 2011, in het bijzonder de opmerkingen aangaande de injectietarieven, de tarieven 

voor aansluiting van distributienetbeheerders en de volume fee; 

 

Gelet op de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG van 24 november 2011, in het 

bijzonder artikel 30, § 2, die ELIA het recht verschaffen gehoord te worden en haar recht op 

verdediging te doen gelden tegen onderhavige beslissing en de vaststellingen en vragen van 

de CREG; 
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Gelet op de Beslissing van de CREG (B)080620-CDC-658 E/11 van 20 juni 2008 betreffende 

‘de vaststelling van een bonus of een malus voortvloeiend uit de door NV ELIA System 

Operator toegepaste tarieven in de loop van het exploitatiejaar 2007’; 

 

Gelet op de Beslissing van de CREG (B)090618-CDC- 658 E/13 van 18 juni 2009 

betreffende de ‘door NV ELIA System Operator gerapporteerde saldi voor het exploitatiejaar 

2008’; 

 

Gelet op de Beslissing van de CREG (B) 110519-CDC-1056 over ‘de vraag tot goedkeuring 

van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair 

reservevermogen voor 2012’ van 19 mei 2011; 

 

Gelet op het advies van de CREG (A) 111110-CDC-1116 met betrekking tot ‘de 

onmogelijkheid voor NV ELIA System Operator om te waken over de beschikbaarheid en 

indien het geval zich voordoet, om één of meer ondersteunende diensten te installeren aan 

een redelijke prijs voor het jaar 2012’, 10 november 2011; 

 

Gelet op het voorgaande:  

 

Overwegende dat ELIA haar tariefvoorstel van 30 juni 2011 in hoofdorde voorlegt op basis 

van het intern recht op 30 juni 2011 en in bijkomende orde op basis van een eigen 

methodologie daarbij verwijzend naar de artikelen 37 (6) en 37(10) van de Richtlijn 2009/72/ 

EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit (zie § 9); 

 

Overwegende dat het door ELIA voorgestelde totaalinkomen voor 2012 met 19,97 % 

toeneemt ten opzichte van de best estimate ervan door ELIA voor 2011 (zie § 24);  

 

Overwegende dat ELIA in haar tariefvoorstel een grote mate van onzekerheid inroept ten 

aanzien van de factoren die het totaalinkomen voor de jaren 2013, 2014 en 2015 (zie § 29) 

sterk kunnen beïnvloeden; 

 

Overwegende dat het tariefvoorstel van ELIA onvolledig is gezien ELIA de vraag van de 

CREG met betrekking tot het project “Atlantic Wind Connection” niet beantwoord heeft (zie § 

26 et 32); 
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Overwegende dat ELIA in haar tariefvoorstel onvoldoende middelen toewijst aan andere 

activiteiten dan gereguleerd “netbeheer” in België (zie § 31, 32, 44, 48, 49 en 55); 

 

Overwegende dat ELIA een foutieve waarde hanteert voor haar gereguleerd actief (zie § 33); 

 

Overwegende dat ELIA in de berekening van het rendementspercentage een foutieve 

waarde hanteert voor de wegingsfactor Beta (zie § 35); 

  

Overwegende dat ELIA in de berekening van het rendementspercentage een foutieve 

waarde hanteert voor het eigen vermogen (zie § 36 (ii)); 

 

Overwegende dat het tariefvoorstel van ELIA abnormaal hoge kosten vertoont voor de 

aanschaf van ondersteunende diensten, meerbepaald de diensten voor de reservering van 

de primaire en secundaire reserve (zie § 39 en 40); 

 

Overwegende dat het tariefvoorstel van ELIA abnormaal hoge kosten bevat voor de 

vergoeding die ELIA uitkeert aan DISTRIBUTIENETBEHEERDER A SCIRL voor het gebruik 

van diens 70 kV infrastructuur (zie § 41, 42 en 43); 

 

Overwegende dat het tariefvoorstel van ELIA abnormaal hoge kosten bevat voor sponsoring, 

de organisatie van sociale activiteiten en externe relaties (zie § 44); 

 

Overwegende dat ELIA een nieuw inkomenselement introduceert, gekoppeld aan de 

toenemende ontwikkelingsinvesteringen, waarvan noch de verantwoording, noch de 

waardering voldoende aangetoond worden (zie § 45); 

 

Overwegende dat de CREG niet kan nagaan op welke manier ELIA een bedrag van 

9.000.000,00 EUR heeft vastgesteld als factor ter verbetering van haar efficiëntie en 

productiviteit in haar tariefvoorstel (zie § 28 en 48); 

 

Overwegende dat ELIA haar beoogde personeelsbezetting voor de regulatoire periode 

onvoldoende verantwoordt (zie § 48 en 49); 

 

Overwegende dat de genoemde bezetting volgens de CREG niet behaald kan worden vanaf 

1 januari 2012 (zie § 48); 
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Overwegende dat ELIA in haar tariefvoorstel abnormaal hoge kosten vastlegt ten laste van in 

België gereguleerde “netbeheer”-activiteiten (zie § 55); 

 

Overwegende dat ELIA in haar tariefvoorstel de kosten voor de verschuldigde 

vennootschapsbelasting, ten laste van de nettarieven, slechts forfaitair geraamd heeft, op 

basis van een gemiddelde aanslagvoet die hoger ligt dan tot nu toe het geval was en die 

voor de CREG niet controleerbaar is (zie § 59 en 60); 

 

 Overwegende dat ELIA in haar tariefvoorstel de kost van een mogelijk verschuldigde fiscale 

boete ten laste legt van het totaalinkomen, terwijl er ter zake geen enkel gerechtelijk vonnis 

geveld werd en terwijl ELIA evenmin afdoende aangetoond heeft dat een dergelijke boete 

ten laste van de netgebruikers mag worden opgelegd (zie § 60); 

 

Overwegende dat ELIA de opbrengsten uit de veiling van capaciteit op de internationale 

aansluitingen in het tariefvoorstel heeft onderschat (zie § 61); 

 

Overwegende dat ELIA de kostenvermindering uit de activering van geproduceerde vaste 

activa heeft onderschat (zie § 62); 

 

Overwegende dat ELIA de kostenvermindering uit diverse verrichtingen heeft onderschat (zie 

§ 65); 

 

Overwegende dat ELIA het integrale bedrag van de meerwaarde bij decommissioning ten 

laste van het totaalinkomen heeft gelegd terwijl de vennootschapsbelasting erop ten laste 

van de netbeheerder ligt  (zie § 67); 

 

Overwegende dat het tariefvoorstel van ELIA geen vlakke, constante tarieven voorziet, maar 

een verschillend tarief voor elk jaar van de regulatoire periode (zie § 69);  

 

Overwegende dat de CREG niet akkoord kan gaan met de voorgestelde waarde van de 

volume fee (zie § 75);  

 

Overwegende dat de CREG nog geen beslissing heeft genomen over het balancing-

mechanisme voor het jaar 2012 en niet akkoord kan gaan met de invoering van de 

parameters ”cap” en “floor” (zie § 76);  
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Overwegende dat het tariefvoorstel nog geen afzonderlijke tarieven voor openbare 

dienstverplichtingen bevat (zie § 77);  

 

Overwegende dat de CREG niet akkoord kan gaan met de toepassing van het Vlaams 

Decreet van 23 december 2010 over de injectietarieven in het Vlaams gewest (zie § 81);  

 

BESLIST DE CREG het tariefvoorstel, gepaard met het budget van NV ELIA System Operator 

voor de regulatoire periode 2012-2015, te weigeren; 

 

BESLIST DE CREG dat het tariefvoorstel van ELIA aangepast moet worden op de volgende 

punten teneinde door de CREG goedgekeurd te kunnen worden: 

 

(a) ELIA moet de vraag van de CREG aangaande het “Atlantic Wind Connection”-

project beantwoorden, zo niet zullen het tariefvoorstel en het aangepaste 

tariefvoorstel als onvolledig beschouwd worden; 

(b) ELIA moet een redelijk bedrag van haar totaalinkomen ten laste leggen van niet-

gereguleerde  activiteiten, gebaseerd op een voorstel van ELIA conform de 

transfer pricing policy. Bij ontstentenis van een dergelijk voorstel zal de CREG 

een bedrag van 8.860.000,00 EUR31 verwerpen als ten laste van niet-

gereguleerde activiteiten; 

(c) ELIA moet de waarde van haar gereguleerd actief berekenen op basis van de 

evolutiewaarden en -regels vermeld in de Voorlopige Tarifaire Methoden; 

(d) ELIA moet een Bètawaarde van 0,1475 hanteren; 

(e) ELIA moet gepaste waarden hanteren voor de berekening van factor S; 

(f) ELIA moet de waarden voor de reservering van de primaire reserve verminderen 

met  5.782.000,00 EUR voor 2012, met 5.843.000,00 EUR voor 2013, met 

7.515.000,00 EUR voor 2014 en met 7.911.000,00 EUR voor 2015; 

(g) ELIA moet de waarden voor de reservering van de secundaire 

reserve verminderen met 8.095.000,00 EUR voor 2012, met 15.978.000,00 EUR 

voor 2013, met 18.651.000,00 EUR voor 2014 en met 18.294.000,00 EUR voor 

2015; 

(h) ELIA moet de waarden voor de boetes met betrekking tot ondersteunende 

diensten als volgt aanpassen: 5.000.000,00 EUR voor ieder jaar uit de regulatoire 

periode; 

                                                 
31

 Zie ELIA, Tariefverslag 2010, tabel T.4.4.6.0 van 1 februari 2011, TP4, ‘totale kosten’ 8.392.775,0 
EUR * 103,5% inflatie 2011/2010 * 102% inflatie, 2012/2011 
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(i) ELIA moet de Energieaankopen bij de DNB’s als volgt wijzigen: 150.000,00 EUR 

voor ieder jaar uit de regulatoire periode; 

(j) ELIA moet de aan DISTRIBUTIENETBEHEERDER A uit te keren vergoedingen 

als volgt wijzigen: 6.054.000,00 EUR voor 2012; 6.190.000,00 EUR voor 2013; 

6.253.000,00 EUR voor 2014 en 6.319.000,00 EUR voor 2015; 

(k) ELIA moet het aandeel in haar budget voor de aan de tarieven toe te schrijven 

kosten voor sponsoring en sociale evenementen terugschroeven met een bedrag 

van 683.000,00 EUR; 

(l) ELIA mag het ‘uitzonderlijk beheersbare’ element, gekoppeld aan de 

ontwikkelingsinvesteringen niet meer opnemen; 

(m) ELIA moet de verdeling van het bedrag van factor X (9.000.000,00 EUR) duidelijk 

aangeven, op straffe van een bijkomende, door de CREG opgelegde, besparing 

van 9.000.000,00 EUR; 

(n) ELIA moet het noodzakelijke en redelijke karakter van een personeelsbezetting 

van 1147 FTE’s voor de gereguleerde activiteiten duidelijk verantwoorden en 

aantonen, zo niet verwerpt de CREG de helft van het gevraagde extra personeel;  

(o) ELIA moet haar financiële kosten herberekenen op basis van realistische 

tarieven en de CREG overtuigen van het onvermijdelijke karakter van voorlopige 

financieringen door middel van back-up facilities en de verlenging van de 

Eurobonds zes maanden voor hun vervaldatum, zo niet zal de CREG enkel het 

bedrag voor de best estimate 2011 als kost aanvaarden; 

(p) ELIA moet de belastingsberekening ten laste van de gereguleerde tarieven 

gedetailleerd verantwoorden, rekening houdend met de Voorlopige Tarifaire 

Methoden, zo niet zal de CREG ambtshalve voorlopige tarieven opleggen; 

(q) ELIA mag het onzekere bedrag van 13.703.154,68 EUR, gekoppeld aan een 

fiscaal geschil, niet in de begroting opnemen; 

(r) ELIA moet de opbrengsten uit de veiling van grensoverschrijdende capaciteit 

optrekken met 13.400.000,00 EUR voor de totale regulatoire periode; 

(s) ELIA moet een gepaste kostenvermindering invoeren op de activering van de 

geproduceerde vaste activa, zo niet zal de CREG het huidige bedrag met 50% 

verhogen;  

(t) ELIA moet de diverse opbrengsten optrekken met 2.500.000,00 EUR per jaar; 

(u) ELIA moet de fiscale kosten voor decommissioning op zich nemen; 

(v) ELIA moet de voorgestelde waarde van de volume fee verantwoorden; 

(w) ELIA moet de parameters “cap” en “floor” verwijderen uit haar balancing-

mechanisme; 

(x) ELIA moet een tarief hanteren voor de openbare dienstverplichtingen; 
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(y) ELIA moet de effecten herzien van het Vlaams Decreet van 23 december 2010 

over de injectietarieven in haar tariefvoorstel, rekening houdend met het feit dat 

de CREG gehouden is de toepassing van dit decreet op te heffen wegens 

strijdigheid met het Europees recht. 
 

 

Rekening houdend met de geldigheidsduur van de huidige tarieven nodigt de CREG ELIA uit 

haar een aangepast tariefvoorstel over te maken, waarin de door de CREG gevraagde 

correcties en opmerkingen verwerkt zijn [zie punten (a) tot (y)] en dit reeds tegen 12 

december 2011. Deze termijn wordt uitsluitend aangereikt wegens de opgelegde tijdsdruk 

om in de loop van het jaar 2011 geldige nettarieven te kunnen invoeren, met 

inwerkingtreding vanaf 1 januari 2012, en dit in het belang van alle betrokkenen. De CREG 

beschouwt deze datum als een richtdatum, die door ELIA overschreden mag worden indien 

gewenst.   

 

De in de het aangepaste tariefvoorstel aangebrachte aanpassingen mogen uitsluitend 

betrekking hebben op de punten die het voorwerp uitmaakten van een weigering en moeten 

verwijzen naar de gevraagde aanpassingen.  

 

 

 

 

 

 
 

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