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INLEIDING 

 

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

onderzoekt hierna het tariefverslag met inbegrip van de saldi met betrekking tot het 

exploitatiejaar 2011, zoals ELIA SYSTEM OPERATOR N.V. (hierna: ”Elia ”) die opgenomen 

heeft in haar tariefverslag van 1 maart 2012.  

 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat deze beslissing uit zes delen: 

 

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

nemen van onderhavige beslissing; 

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

(iii) het verloop van de procedure wordt beschreven in het derde deel; 

(iv) het tariefverslag met inbegrip van de gerapporteerde saldi over 2011 worden 

geanalyseerd in het vierde deel; 

(v) als vijfde deel is een algemeen voorbehoud geformuleerd; 

(vi) de eigenlijke beslissing is opgenomen in deel zes.  

 

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

van 10 mei 2012. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

‘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 (Z)111124-CDC-1109/1‘tot 

vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 

voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie’, 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. De 

Belgische Staat heeft deze richtlijn omgezet door middel van de wet2 van 8 januari 2012. 

 

2. Het tarievenbesluit van 8 juni 2007 werd door het bij de wet van 8 januari 2012 

gewijzigde artikel 12quater, § 1 opgeheven. 

 

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

overgangsmaatregel te nemen die zij dienstig zou achten tengevolge van de 

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

tariefmethodologie met toepassing van artikel 12 van de Elektriciteitswet. 

 

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

uitvoering van artikel 12 van de Elektriciteitswet, zoals gewijzigd door de wet van 8 januari 

2012. De CREG zal, in uitvoering van dat artikel, dergelijke tariefmethodologie vaststellen. In 

afwachting hiervan, kan zij overgangsmaatregelen nemen. Als overgangsmaatregel past de 

CREG de bestaande Voorlopige Tarifaire Methoden d.d. 24 november 2011 in de huidige 

beslissing toe. 

 

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

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

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

bevoegde instantie zullen worden betwist.  

 

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

onderhavige beslissing. 

 
 
 
 

 

 
  

                                                 
1
 Artikel 49 Richtlijn 2009/72/EG. 

2
 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen, Belgisch Staatsblad 11 januari 2012, Ed.2, blz. 909 e.v. 
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II. TARIFAIRE METHODEN EN HET 

TARIEFVERSLAG 

 

II.1 De tarifaire methoden 

 

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

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

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

genomen over de transmissienettarieven die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012. Na 

een publieke consultatie over een ‘Ontwerp van Besluit’ ter zake die aanving op 22 

september 2011 en waarover een consultatieverslag3 werd opgesteld op 24 november 2011, 

heeft de CREG eveneens op 24 november 2011 een ‘ Besluit4 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).  

 

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

voorzien de Voorlopige Tarifaire Methoden ondermeer de indiening van een tariefverslag 

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

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

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

onderhavige beslissing. Daarom hanteert de CREG de Voorlopige Tarifaire Methoden in de 

onderhavige beslissing. 

 

 

                                                 
3
  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.  
4
 Besluit van de CREG (Z)11124-CDC-1109/1 ‘tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het 

berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’, 24 november 2011   
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II.2 Het tariefverslag 

 

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

bevat ondermeer het voorgestelde werkelijke totaal inkomen van de netbeheerder voor een 

bepaald exploitatiejaar, berekend door de netbeheerder op basis van de consolidatie van de 

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

ELIA ENGINEERING NV en is opgemaakt in overeenstemming met 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 perimeter 

van het tariefverslag inbegrepen. 

 

7. Het tariefverslag, dat opgesteld wordt aan de hand van een door de CREG 

vastgelegd rapporteringsmodel, bestaat uit enerzijds uit de nacalculatie van het 

totaalinkomen met de nodige documenten ter staving van de samenstellende delen ervan en 

anderzijds uit de uiteenlopende saldi die het gevolg zijn van verschillen tussen de tarifaire 

ramingen en de werkelijk in dat jaar vastgestelde cijfers en hoeveelheden.  

 

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

Voorlopige Tarifaire Methoden als volgt gedefinieerd wordt: “het transmissienet enerzijds en 

de distributienetten of de lokale of regionale transmissienetten met een spanningsniveau 

tussen 30kV en 70kV die hoofdzakelijk dienen voor het vervoer van elektriciteit voor niet-

huishoudelijke afnemers en andere netten in België alsook de wisselwerking tussen 

installaties voor productie van elektriciteit en tussen elektrische netten met een 

transmissiefunctie anderzijds;” 

 

8. De geconsolideerde jaarrekening van ELIA, die op 15 mei 2012 aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd en nadien neergelegd zal worden 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 tariefverslag worden gebruikt5. 

                                                 
5
 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. PROCEDURE 

 

9. Op 1 maart 2012 heeft de CREG het tariefverslag van Elia over het exploitatiejaar 

2011 ontvangen. 

 

Elia heeft voornoemd tariefverslag toegelicht tijdens een werkvergadering op 7 maart 2012 in 

de kantoren van de CREG. 

 

10. Op  2 april  2012 heeft de CREG aan Elia door middel van een per drager en tegen 

ontvangstbewijs bijkomende inlichtingen gevraagd over het tariefverslag.  

De CREG heeft op 12 april 2012 de gevraagde inlichtingen verkregen. 

 

11. Op 16 maart 2012 heeft de CREG per e-mail eveneens het jaarlijks verslag van Elia 

ontvangen met betrekking tot de verliezen aan actieve energie in haar netten uitgebaat op 

exploitatiespanningen hoger dan 70 kV. 

 

12. Op 26 april en op 3 mei 2012 heeft de CREG een aantal gerichte controles 

uitgevoerd in de kantoren van Elia. 

 

13. Op 17 april en op 2 mei 2012 heeft de CREG via e-mailberichten nog verdere 

informatie aan Elia gevraagd.  

Elia heeft hierop aan de CREG de nodige antwoorden verstrekt in haar e-mailberichten van 

12 en 13 april 2012 en van 3 en 4 mei 2012  en tijdens voornoemde controles ter plaatse. 
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IV. ANALYSE VAN HET TARIEFVERSLAG EN 

VAN DE GERAPPORTEERDE SALDI  

 

IV.1 Het tariefverslag 

 

14. Elia heeft haar tariefverslag van 1 maart 2012  opgesteld in overeenstemming met 

het rapporteringsmodel dat door het Directiecomité van de CREG op 26 november 2009 

werd vastgelegd.  

 

IV.2 De exploitatiesaldi met betrekking tot 2011 

 

IV.2.1 De gerapporteerde exploitatiesaldi 

 

15. Elia heeft in haar tariefverslag als exploitatiesaldi over 2011 deze gerapporteerd,  die 

opgenomen zijn in de hiernavolgende tabel 1. 

 

Voor het geheel van de elementen van het totaal inkomen 2011 van Elia die behoren tot de 

zgn. ‘Groep 1’ 6 bedraagt volgens Elia het verschil tussen de gebudgetteerde en de 

werkelijke kosten en kostenverminderingen 4.757.448,89 EUR: voor deze elementen die niet 

vallen onder incitatieve regulering en waarvoor evenmin een factor was opgelegd voor het 

verbeteren van de productiviteit en de efficiëntie werd ten aanzien van het budget een 

overschot geboekt, dat het karakter heeft van een schuld van Elia ten aanzien van de 

netgebruikers. 

 

Voor het geheel van de elementen van het totaal inkomen 2011 van Elia die behoren tot de 

zgn. ‘Groep 2’ 7 heeft Elia in 2011 niet alleen de  opgelegde kostenbesparing ad 

8.000.000,00 EUR gerealiseerd, maar daarboven nog een bijkomende kostenvermindering 

behaald ad 9.509.570,80 EUR: voor deze elementen die dus wel vallen onder de incitatieve 

regulering en waarvoor eveneens een factor was opgelegd voor het verbeteren van de 

                                                 
6
 Cfr. Beslissing CREG (B)112222-CDC-658 E/19 van 22 december 2011 betreffende ‘de vraag tot 

goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van NV Elia System Operator voor de regulatoire 

periode 2012-2015’ , §§ 42 en 43. 
7
 Cfr. Beslissing CREG (B)112222-CDC-658 E/19 van 22 december 2011 betreffende ‘de vraag tot 

goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van NV Elia System Operator voor de regulatoire 

periode 2012-2015’ , §§ 45 tot en met 47. 
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productiviteit en de efficiëntie, komt de bijkomende besparing integraal toe aan de 

netbeheerder, met dien verstande dat de verschuldigde vennootschapsbelasting op dat 

bedrag te zijnen laste is. 

 

Tabel 1. De exploitatiesaldi 2011 gerapporteerd door Elia ( in EUR) 

 

Saldo voor het geheel van de elementen van het totaal inkomen die deel 

 uitmaken van Groep 1 

 

 

2.274.837,41 
  

Saldo voor het geheel van de elementen van het totaal inkomen die deel 

uitmaken van Groep 2 

 

 
9.509.570,80 

 

 
 
 

IV.2.2 De analyse van de CREG 

 
16. Tijdens de analyse van de reserveringskosten voor de ondersteunende dienst 

‘primaire regeling van de frequentie’ (primaire reserve), heeft de CREG vastgesteld dat de  

voor 2011 gerapporteerde kosten een als onredelijk te beschouwen bedrag van 106.545,00 

EUR bevatten: 

(i) Met haar brief van 18 februari 2011 (ref. 20110218-RR-ESM-NCC-JDA),had 

Elia de CREG geïnformeerd over de moeilijkheden einde 2010 om de nodige 

volumes aan primaire reserve te contracteren en over de oplossingen die zij 

weerhouden had om de betreffende reserve te kunnen vormen. 

(ii) In antwoord op voornoemde brief had de CREG in haar brief van 7 maart 

2011 (ref. DIRP/GCA/BLI/kfe/11/070) de aandacht van Elia erop gevestigd dat 

op die manier ‘de bijkomende 5 MW die Off-peak geleverd werden, net als de 

bijkomende 14 MW die de betreffende producent in de Week-end uren van 

2011 zou leveren, vergoed werden tegen een prijs die 10,1 EUR/MWH hoger 

lag dan de prijs die de bevoegde Minister in zijn  brief van 11 december 2007 

had vastgelegd’. 

In diezelfde brief had de CREG verklaard dat zij de bijkomende vergoeding die 

Elia aan de betreffende producent toekende, daarom als manifest onredelijk 

zou beschouwen in haar beslissing over de exploitatiesaldi met betrekking tot 

het exploitatiejaar 2011’. 

(iii) In  haar brief van 15 april 2011 (ref. 20110415_ENMAN_RR_PDL_0025_Y2.397), 

heeft Elia gemeld dat zij met ingang van 1 april 2011 een einde gemaakt had 

aan de levering van de bijkomende volumes. 
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17. De CREG heeft tijdens de uitgevoerde controles vastgesteld dat Elia voor de 

leveringen aan bijkomend primair regelvermogen in de periode van 1 januari 2011 tot 31 

maart 2011 aan de betreffende producent  een vergoeding van 106.545,00 EUR had 

toegekend. Dit bedrag is als kost verrekend in het saldo met betrekking tot Groep 1. 

 

18. Verwijzend naar de punten 1.c en 4.e van Bijlage 1 bij de Voorlopige tarifaire 

Methoden van 24 november 2011 over de toe te passen criteria voor de evaluatie van het 

redelijk karakter van het totaal inkomen van Elia, verwerpt de CREG de in het tariefverslag 

opgenomen vergoeding van 106.545,00 EUR. Het saldo met betrekking tot Groep 1 moet 

met hetzelfde bedrag verhoogd worden. 

 

 

IV.3 De overige saldi 

 

IV.3.1 De gerapporteerde exploitatiesaldi 

 

19. In haar  tariefverslag over 2011 heeft Elia eveneens de saldi opgenomen die 

betrekking hebben op: 

 

(i) de inning en de bestemming van de toegepaste toeslagen; 

(ii) op het lopend saldo van de verdeling van de kosten van de netverliezen tussen 

de ARP’s (netten met een spanningsniveau boven 70 kV) en deze van de 

netgebruikers die aangesloten zijn op de netten van Elia  tot 70 kV;  

(iii) de regulatoire vorderingen en schulden uit jaren vóór 2011. 

 

Deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel 2. 

 

Tabel 2. De overige saldi 2011 gerapporteerd door Elia ( in EUR) 

Saldo voor het geheel van de toeslagen 

 

63.127.801,83 

Lopend saldo voor de opvolging van de netverliezen tussen ARP en de 

gebruikers van netten van Elia  tot 70 kV  

 

 
- 51.822,02 
 

Totaal regulatoir saldo met betrekking tot de jaren 2007-2010 

  

11.710.279,06 
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IV.3.2 De analyse van de CREG 

 

20. De CREG heeft tijdens haar controlewerkzaamheden over het tariefverslag 2011 

geen overige vaststellingen gedaan die aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de 

overige gerapporteerde saldi. 

 

De regulator stelt vast dat voor het mechanisme van Elia waarbij de netbeheerderj de 

opvolging doet van de redelijke verdeling tussen enerzijds de netverliezen op de 

spanningniveaus die door de ARP in natura dienen geleverd te worden en anderzijds deze 

die Elia financieel zelf aanschaft,het onvermijdelijke saldo per einde 2011 sterk is verminderd 

tot 51.822,02 EUR. Elia heeft daarom met ingang van 1 januari 2012 de onderscheiden 

percentages voor de netverliezen, die door de ARP’s gecompenseerd moeten worden, 

bijgesteld. 

 

Als gevolg van de gelijksoortige beslissingen van de CREG over de vorige exploitatiejaren 

bedraagt per einde 2011 het  gecumuleerde exploitatiesaldo voor de jaren 2007-2008-2009-

2010 nog 11.710.279,06 EUR. In de beslissing van de CREG van 22 december 2011 over 

het tariefvoorstel 2012-2015 wordt vermeld dat “de verschillen in de elementen van Groep 1 

als een regulatoire vordering of regulatoire schuld niet bestemd worden voor de 

netbeheerder maar overgedragen of overgeheveld naar het totaal inkomen van de volgende 

regulatoire periode, zodat het deel uitmaakt van de tariefberekening van die periode”.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de regulatoire vorderingen en schulden van Groep 1, na de 

jaarlijkse definitieve vaststelling ervan door de CREG geen aanleiding geven tot een 

opbrengst, een winst, een kost of een verlies in hoofde van de netbeheerder.  

 

Aan de regulatoire vordering van Elia, die per einde 2010 nog 11.710.279,06 EUR bedroeg, 

dient het saldo met betrekking tot het exploitatiejaar 2011 nog toegevoegd te worden. 
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IV.4 De gevolgen voor de gerapporteerde saldi 

 

21. Als gevolg van de vaststellingen opgenomen in de punten IV.2.2 moet het globale 

exploitatiesaldo voor de elementen die deel uitmaken van Groep 1 met 106.545,00 EUR  

verhoogd worden tot  2.381.382,41 EUR. Voor het exploitatiejaar 2011 vormt dit bedrag van 

2.381.382,41 EUR een regulatoire schuld van Elia. 

 

Het globale regulatoire saldo voor de periode 2007-2011 bedraagt dan 9.328.896,65 EUR en 

vormt een globale regulatoire vordering in hoofde van Elia. 
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V. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

22. De CREG heeft in deze beslissing een uitspraak gedaan over het tariefverslag met 

inbegrip van de saldi van Elia op basis van de documenten die haar werden ter beschikking 

gesteld. Indien bij latere controles zou blijken dat de in deze documenten opgenomen 

bedragen niet volledig correct zijn en moeten aangepast worden, kan de CREG op basis van 

het onderzoek van deze nieuwe cijfers de voorliggende beslissing herzien. 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

Gelet op het tariefverslag van Elia van 1 maart 2012; 

 

 

Gelet op het jaarverslag van Elia over de netverliezen  van 16 maart 2012; 

 

 

Gelet op de bijkomende inlichtingen die Elia aan de CREG bezorgde op 12 april 2012; 

 

 

Gelet op de e-mailberichten van 12, 13 en 17 april 2012 en van 2, 3 en 4 mei 2012; 

 

 

Gelet op het onderzoek door de CREG, met inbegrip van de controles ter plaatse bij Elia op 

26 april en 3 mei 2012; 

 

 

Gelet op het voorbehoud geformuleerd in paragraaf 22 van onderhavige beslissing; 

 

 

Gelet op de analyse die voorafgaat; 
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BESLIST DE CREG om de saldi die Elia over 2011 rapporteerde niet goed te keuren; 

 

 

BESLIST DE CREG dat Elia, om in het verder verloop van de procedure een goedkeuring te 

verkrijgen over de exploitatiesaldi 2011 die zij rapporteert, haar tariefverslag op het de 

hiernavolgende punt moet aanpassen: 

 

 

(i) verhoging van het excedent 2011 op het totaal van de elementen van Groep 1 

met 106.545,00 EUR tot 2.381.382,41 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 

 

 


