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INLEIDING 

 

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

onderzoekt hierna de vraag van Elia System Operator NV (hierna: Elia) tot wijziging vanaf 1 

oktober 2012 van het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, zoals op 28 augustus 2012 door 

Elia werd ingediend. 

 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst, bevat onderhavige beslissing vijf delen. In 

het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de antecedenten. In het tweede deel wordt 

de rechtsgrond toegelicht. In het derde deel wordt de vraag tot wijziging van het tariefvoorstel 

met budget geanalyseerd. In het vierde deel wordt een algemeen voorbehoud geformuleerd 

en het vijfde deel tenslotte bevat de beslissing. 

 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 27 september 2012.  
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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 (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. ANTECEDENTEN 

 

1. Op 22 december 20111 keurt de CREG het aangepaste tariefvoorstel van Elia voor de 

regulatoire periode 2012-2015 goed. Het tarief voor openbare dienstverplichting voor de 

financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië werd hierin 

vastgelegd op 1,1889 EUR/MWh voor 2012. 

 

2. Op 29 augustus 2012 ontvangt de CREG van Elia een schrijven dd. 28 augustus 

2012 waarin de netbeheerder de problemen aankondigt die zullen leiden tot een 

onevenredige toepassing van het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering 

van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië en waarin deze een 

aanpassing van voornoemd tarief voorstelt.  

 
3. Op 5 september 2012 heeft de CREG aan de Commission wallonne pour l'Energie 

(hierna: CWaPE) gevraagd naar de eventuele inzichten met betrekking tot gewijzigde 

regelgeving ter zake. 

 

4. Op 17 september 2012 heeft Elia haar halfjaarlijks tariefverslag over het 

exploitatiejaar 2012 bij de CREG ingediend. 

 

5. Op 4 en 20 september 2012 heeft de CREG per mail aan Elia bijkomende vragen 

gesteld. Elia heeft hierop geantwoord met haar e-mailberichten van 5 en 24 september 2012. 

 

6. Met de huidige beslissing neemt de CREG een standpunt in over voornoemde 

aanvraag tot aanpassing van het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering 

van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië dd. 22 december 2011. 

  

                                                 
1
 CREG, Beslissing (B)111222-CDC-658E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepas-

te tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012 - 2015’. 
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II. RECHTSGROND 

 

7. De omzettingstermijn van Richtlijn 2009/72/EG is op 3 maart 2011 verstreken. De 

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

 

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

gewijzigde artikel 12quater, § 1 opgeheven. 

 

9. 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 de artikelen 12 van de Elektriciteitswet. 

 

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

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

2012. De CREG zal, in uitvoering van die artikelen, een 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 verder toe. 

 

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

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

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

bevoegde instantie zullen worden betwist.  

 

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

onderhavige beslissing. 

 

10. Bovendien bevat verordening 714/2009 enkele tariefbepalingen. Enerzijds bevat 

artikel 14 van deze verordening basisregels met betrekking tot de tarieven voor de toegang 

tot de vervoersnetten; het bepaalt in het bijzonder dat zij een afspiegeling moeten zijn van de 

werkelijke kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte netbeheerder. 

Anderzijds bepaalt artikel 19 van deze verordening dat de regulerende instanties bij de 

uitoefening van hun verantwoordelijkheden erop toezien dat deze verordening wordt 

nageleefd. 
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11. In casu wordt een aanvraag tot goedkeuring van tarieven ingediend bij de CREG en 

moet de CREG dus een van haar verantwoordelijkheden uitoefenen. In dit kader kan ze - en 

moet ze zelfs - rekening houden met de regels in deze verordening. Aangezien het hier om 

een verordening gaat, zijn deze regels onmiddellijk van toepassing in het interne recht, 

zonder dat de Belgische wetgever ze moet (of zelfs kan) omzetten. 

 

12. Deze verordening vormt dus een aanvullende rechtsgrond waardoor de CREG 

bevoegd is om een uitspraak te doen over de vraag van Elia. 
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III. ANALYSE  

 

III.1 Motivering van de aanpassing  

 

13. Als lokaal transportnetbeheerder rust op Elia de verplichting groenestroomcertificaten 

van Waalse installaties op te kopen tegen een vastgestelde minimumprijs van 65,00 EUR 

per certificaat. Producenten die hiervan gebruik willen maken moeten hiervoor een dossier 

indienen bij de CWaPE voor goedkeuring. Photovoltaïsche installaties met een geïnstalleerd 

vermogen kleiner dan 10 kW genieten echter altijd van deze opkoopverplichting. 

 

14. Het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië wordt voor het eerst toegepast in 

2012 en is in de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vastgelegd op 1,1889 

EUR/MWh.  

 

15. In haar schrijven dd. 28 augustus 2012 met de vraag tot aanpassing van het tarief 

van openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië, haalt Elia volgende motieven aan voor de vraag tot 

aanpassing: 

 
“Terwijl de aankopen tijdens de eerste maanden van 2012 geleid hebben tot een totaal 

bedrag van ongeveer 9,0 MEUR, wat in lijn is met de bedragen voorzien in het budget 

dat de CREG heeft goedgekeurd, stelt Elia vast dat vanaf nu het aantal groenestroom-

certificaten die de CWaPE aan Elia vraagt om aan te kopen in een belangrijke en stijgen-

de rechte lijn evolueert.  Dit blijvend fenomeen kan verklaard worden door: 

 

- Het aantal dossiers dat de CWaPE maandelijks behandelt met betrekking tot de 

aanvragen voor groenestroomcertificaten voor installaties < 10 kW met toepas-

sing van een vooraf toegekend aantal (vaak 40 groenestroomcertificaten per dos-

sier) en waarvoor de aankoopverplichting door Elia vanaf de toekenning werd 

aangevraagd: dit aantal overschrijdt de 1.200 dossiers per maand en zal op korte 

termijn een niveau van 1.500 dossiers per maand bereiken, wat overeenkomt met 

een aankoopverplichting van 60.000 groenestroomcertificaten per maand; 
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- Het stijgend aantal aanvragen van (kleine) bestaande producenten die toch be-

roep doen op de optie van de aankoop tegen gewaarborgde minimumprijzen om-

dat ze grote moeilijkheden ervaren om een koper voor hun certificaten te vinden 

in een markt die ruim en blijvend verzadigd is; het gaat hier in het bijzonder over 

particulieren die in het verleden hun certificaten verkochten aan de Compagnons 

d’Eole, die hun activiteiten echter hebben stopgezet. 

… 

 

In globo leidt de aankondiging van de massieve aanvoer van groenestroomcertificaten 

die Elia moet aanschaffen, tot een gemiddeld aantal van 130.000 per maand en dat voor 

de onmiddellijke toekomst, wat meer dan 5 maal hoger is dan het aantal dat gehanteerd 

werd voor de berekening van de huidige waarde van deze toeslag.  Zonder een snelle 

aanpassing van de huidige prijs zal ontegensprekelijk een deficit ontstaan van meerdere 

tientallen miljoenen euro’s, dat Elia moet financieren.”2   

 

16. De CREG stelt vast dat dergelijke evolutie zonder regulariserende ingreep: 

 

- aanleiding geeft tot systematische budgetoverschrijdingen (steeds meer 

producenten maken gebruik van de aankoopverplichting door Elia van Waalse 

groenestroomcertificaten); 

 

- aanleiding geeft tot een onevenredig tarief dat niet langer de kosten weerspiegelt 

en ertoe leidt dat Elia met substantiële tekorten geconfronteerd wordt; 

                                                 
2
 Vrije vertaling van: 

“Alors que les achats des premiers mois de 2012 ont conduit à un montant global d’environ 9,0 MEUR 
en ligne avec les montants prévus au budget approuvé par la CREG, Elia observe que le nombre de 
CV dont la CWAPE demande l’achat par Elia est désormais en hausse importante et continue. Ce 
phénomène durable s’explique notamment par : 

- Le nombre de dossiers traités mensuellement par la CWAPE pour les demandes d’octroi 
anticipé de CV (souvent 40 CV par dossier) pour les installations < 10 kW et pour 
lesquels la demande d’achat par Elia est introduite des l’octroi ; ce nombre dépasse 
1.200 dossiers par mois et devrait atteindre le niveau de 1.500 dossiers par mois à brève 
échéance, correspondant à une demande d’achat de 60.000 CV par mois ; et 

 
- Le nombre croissant de demandes émanant de (petits) producteurs existants et qui font 

désormais appel à l’option du prix minimum garanti face à la grande difficulté pour trouver 
un acheteur pur leurs CV dans un marché largement  durable saturé ; il s’agit notamment 
des particuliers qui, dans le passé, vendaient leurs CV aux Compagnons d’Eole dont les 
activités ont été arrêtées.  

… 
In globo, ces annonces d’afflux massifs de CV à acheter par Elia conduisent à un niveau d’achat dé-
sormais estimé à environ 130.000 CV par mois en moyenne pour l’avenir immédiat, soit plus de cinq 
fois le niveau de 25.000 CV par mois utilisé pour le calcul de la surcharge actuelle. En l’absence d’une 
adaptation rapide du prix de la surcharge actuelle, il va inéluctablement se créer un déficit de plu-
sieurs dizaines de millions d’euros à préfinancer par Elia.” 
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- aanleiding geeft tot een kruissubsidiëring tussen de gebruikers van het 

transmissienet enerzijds en de afnemers in het Waalse gewest anderzijds 

(financieringskosten van een budgetoverschrijding zonder tariefaanpassing voor 

de afnemers in het Waalse gewest worden immers ten laste gelegd van de 

federale nettarieven).  

 

17. De CREG heeft de gegrondheid van het opgelopen exploitatietekort van Elia 

onderzocht.   

 

Tabel 13 bevat een overzicht van het opgelopen exploitatietekort voor de periode januari – 

september 2012. De CREG stelt vast dat het huidige exploitatietekort is opgelopen tot 

8.086.860,00 EUR. De eerste 5 maanden van het jaar kocht Elia veel minder certificaten op 

dan gebudgetteerd. Vanaf juni 2012 is er echter een sterke stijging van het aantal 

aangekochte certificaten. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de markt van 

groenestroomcertificaten momenteel verzadigd is. Het aanbod van certificaten overtreft 

ruimschoots de vraag. Hierdoor zakt de marktprijs en doen meer producenten een beroep op 

de opkoopverplichting van Elia.  

 

Tabel 1: Overzicht van het exploitatietekort voor de periode januari – september 2012 
 

 
 

 

18. De CWaPE4 heeft op basis van de huidige voorraad van certificaten (4.000.000 eind 

april 2012) in Wallonië het onevenwicht berekend tussen vraag en aanbod tot 2020. Dit 

wordt weergegeven in onderstaande figuur. De CREG stelt vast dat dit onevenwicht 

hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de certificaten van photovoltaïsche installaties. Indien 

                                                 
3
 Exploitatietekort bepaald op basis van de semestriële rapportering 2012 en laatste gekende cijfers 

voor juli - september. 
4
 CWaPE, CD-12f19-CWaPE, L’évolution du marché des certificats verts, rapport annuel spécifique 

2011. 

Budget Recuperatie 2011 jan-12 feb-12 mrt-12 apr-12 mei-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Totaal

CV 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 225.000

€/CV 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

€ 539.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 15.164.000

Realiteit Recuperatie 2011 jan-12 feb-12 mrt-12 apr-12 mei-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Totaal

CV 2.829 6.228 8.934 25.762 26.102 42.750 67.062 81.262 85.538 346.467

€/CV 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

€ 730.505 183.885 404.820 580.710 1.674.530 1.696.630 2.778.750 4.359.000 5.282.000 5.560.000 23.250.830

Delta 191.505 -1.441.115 -1.220.180 -1.044.290 49.530 71.630 1.153.750 2.734.000 3.657.000 3.935.000 8.086.830
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de groenestroomcertificaten van de meerderheid van de photovoltaïsche installaties < 10 kW 

worden verkocht aan Elia aan de minimumprijs, raamt de CWAPE de jaarlijkse kost op 

200.000.000,00 voor Elia. Dit zou betekenen dat Elia jaarlijks meer dan 3.000.000 

certificaten opkoopt in plaats van 300.000 zoals nu opgenomen in budget.  

 

Figuur 1: Schatting
5
 onevenwicht vraag en aanbod groenestroomcertificaten in Wallonië 

 

Invloed van de photovoltaïsche ontwikkeling op het (on)evenwicht  

tussen vraag en aanbod op de markt van groenestroomcertificaten 

Bron: CWaPE 

 

19. Door het huidige overaanbod van groenestroomcertificaten, het vooruitzicht dat dit 

onevenwicht nog enkele jaren zal aanhouden en het feit dat vele (kleine) producenten 

moeilijk een koper vinden voor de groenestroomcertificaten, kiezen vele producenten voor de 

minimumprijs.  Dit heeft geleid tot een huidig exploitatietekort van 8.086.860,00 EUR dat de 

komende maanden nog zal oplopen. 

 

20. De CREG stelt dus vast dat er wel degelijk een exploitatietekort bestaat dat op korte 

termijn nog zal toenemen en dat er gegronde redenen bestaan om het betreffend tarief aan 

te passen, zoniet bestaat er een reëel gevaar voor de problemen vermeld in § 16. 

 

 

                                                 
5
 CWaPE, CD-12f19-CWaPE, L’évolution du marché des certificats verts, rapport annuel spécifique 

2011, figuur 18, p.46. 
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III.2 Onderzoek van de omvang van de voorgestelde 

aanpassing 

 

21. In haar schrijven vraagt Elia een aanpassing van het tarief voor openbare 

dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 

in Wallonië. Aangezien het aantal maandelijkse opgekochte certificaten 5 maal hoger zal 

liggen dan het budget (130.000 certificaten in plaats van 25.000 certificaten), stelt Elia een 

tarief voor dat 5 maal hoger is dan de huidige toeslag. Dit komt overeen met 5,9445 

EUR/MWh. De CREG onderzoekt hierna of de voorgestelde waarde redelijk is. 

 

22. Op basis van het halfjaarlijks tariefverslag 2012 en de laatste gekende ontwikkeling in 

de maanden juli - september 2012, heeft de CREG in bovenstaande tabel 1 vastgesteld dat 

het huidige exploitatietekort 8.086.860,00 EUR bedraagt.  

 

In tabel 2 hierna maakt de CREG een raming van de kosten van de opkoopverplichting voor 

het laatste trimester van 2012.  

 

Tabel 2: Overzicht van het te recupereren exploitatietekort en de raming van de kosten van de 
opkoopverplichting voor de oktober - december 2012 

 

 

 

23. Het aantal certificaten dat Elia zal opkopen, wordt geraamd op meer dan 200.000 

voor de maand oktober. Deze grote hoeveelheid wordt veroorzaakt door het feit dat enkele 

grote producenten hun stock van groenestroomcertificaten willen verkopen aan Elia aan de 

minimumprijs
6
. Voor november en december wordt het aantal op te kopen certificaten 

vastgelegd op 52.000, op basis van de laatst gekende informatie. Hierdoor zal de totale kost 

voor 2012 van de opkoopverplichting (inclusief het huidige exploitatietekort) tot 

28.107.740,00 EUR oplopen. 

 

  

                                                 
6
 [Vertrouwelijk] hebben aan Elia laten weten dat zij in oktober hun voorraad van groenestroomcertifi-

caten verkopen aan Elia aan de minimumprijs. 

Exploitatietekort okt-12 nov-12 dec-12 Totaal

CV 204.014 52.000 52.000

€/CV 65,00 65,00 65,00

€ 8.086.830 13.260.910 3.380.000 3.380.000 28.107.740
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24. Om kostendekkend te zijn in 2012 en een evenredig tarief toe te passen, dient het 

tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië vijf maal hoger te liggen dan het huidige tarief. Dit wordt 

berekend in tabel 3. 

 

Tabel 3: Berekening van het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië 

 

 

25. De CREG kan akkoord gaan met de vooropgestelde hypothesen in het schrijven van 

Elia en met een aanpassing van de betreffende toeslag tot  5,9445 EUR/MWh met ingang 

van 1 oktober 2012. 

 

  

Totaal te recuperen bedrag 28.107.740

Afname (GWh) 4.724

Inschatting tarief €/MWh 5,95

Huidig tarief 1,19
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IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

26. In deze beslissing heeft de CREG zich beperkt tot de analyse van de motivering en 

de draagwijdte van de tariefwijziging die Elia heeft voorgesteld in haar brief van 28 augustus 

2012. 

 

Deze beslissing doet geen afbreuk aan het behoud van de relevantie - in het kader van de 

huidige feitelijke en juridische context - van de tarieven waarvoor een aanpassing is 

toegelaten. 

 

Overeenkomstig artikel 37(2), in fine, van richtlijn 2009/72 van 13 juli 2009, laat onderhavige 

beslissing de toekomstige uitoefening van de tariefbevoegdheid onverlet.  De CREG is 

bevoegd om de tarieven of de methode permanent aan te passen, zelfs tijdens de lopende 

regulatoire periode, op basis van de artikelen 37(6) en 37(10) van voornoemde richtlijn en/of 

hun omzetting in Belgisch recht. 
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V. BESLISSING 

 

Gelet op het schrijven van Elia dd. 28 augustus 2012; 

 

Gelet op de e-mailberichten van de CREG dd. 4, 5 en 20 september 2012; 

 

Gelet op de e-mailberichten van Elia dd. 5 en 24 september 2012; 

 

Gelet op het halfjaarlijkse tariefverslag van Elia over het exploitatiejaar 2012; 

 

Gelet op de voorgaande analyse; 

 

 

BESLIST DE CREG om de vraag tot aanpassing van het tarief voor openbare 

dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 

in Wallonië goed te keuren. 

 

BESLIST DE CREG dat het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië 5,9445 EUR/MWh bedraagt en van 

toepassing is vanaf 1 oktober 2012.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 


