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INLEIDING
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)
neemt hierbij een beslissing over het voorstel van 16 november 2012 dat Elia System
Operator NV (hierna: Elia) indiende tot aanpassing vanaf 1 januari 2013 van een aantal
tarieven voor openbare dienstverplichtingen en anderzijds van een aantal tarieven voor de
toepassing van toeslagen.

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

(i)

het eerste deel bevat het overzicht van de antecedenten;

(ii)

in het tweede deel wordt de rechtsgrond toegelicht;

(iii)

in het derde deel analyseert de CREG het voorstel van Elia van 16 september
2012 en gaat zij na of er een reden bestaat tot wijziging van de tarieven en zo ja,
vanaf welk tijdstip;

(iv)

in het vierde deel wordt een algemeen voorbehoud geformuleerd;

(v)

het vijfde deel tenslotte bevat de eigenlijke beslissing.

Het Directiecomité van de CREG nam deze beslissing tijdens zijn vergadering van 29
november 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.
1.

ANTECEDENTEN
Op 22 december 20111 keurde de CREG het aangepaste tariefvoorstel van Elia voor

de regulatoire periode 2012-2015 goed. Naast de tarieven voor de aansluiting op en de
toegang tot het net, bevatte voornoemd aangepast tariefvoorstel eveneens tarieven voor de
openbare dienstverplichtingen van Elia en tarieven voor de toepassing van toeslagen.

2.

Op 29 augustus 2012 ontving de CREG van Elia een schrijven d.d. 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 voorstelde

In het kader van haar controles naar aanleiding van de rapportering van Elia over het eerste
semester van 2012, had de CREG al acute problemen vastgesteld in verband met het tarief
voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor
hernieuwbare energie in het Waals Gewest: het aantal groenestroomcertificaten dat Elia als
gevolg van het Besluit van de Waalse regering van 30 november 2006 (en diens latere
aanpassingen) moet aankopen evolueerde in de loop van 2012 in een zeer belangrijke en
stijgende rechte lijn ten opzichte van de veronderstellingen die aan de basis lagen van de
goedgekeurde waarde van het overeenstemmend tarief.

De vastgestelde evolutie was van dien aard dat een dringende aanpassing van het
betreffend tarief onvermijdelijk was, wat resulteerde in de beslissing van de CREG van 27
september 20122 die met ingang van 1 oktober 2012 een belangrijke verhoging inhield van
het betreffend tarief voor openbare dienstverplichtingen.

3.

De CREG heeft vanaf dat ogenblik bijzondere aandacht besteed aan de vastgestelde

evolutie en aan de opvolging van het evenredig karakter van voornoemde toeslag.

1

CREG, Beslissing (B)111222-CDC-658E/19 betreffende ‘de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012 - 2015’.
2
CREG, Beslissing (B)120927-CDC-658 E/23 over ‘de vraag van NV ELIA SYSTEM OPERATOR tot
wijziging vanaf 1 oktober 2012 van het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van
de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië
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Op 15 november 2012 vond een werkvergadering plaats tussen Elia en de CREG over de
evolutie van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en anderzijds van een aantal
tarieven voor de toepassing van toeslagen.

4.

Op 19 november 2012 heeft de CREG van Elia een document ontvangen, getiteld

“Dossier Tarieven voor openbare dienstverplichtingen en heffingen en toeslagen van
toepassing vanaf 1 januari 2013”3, gedateerd 16 september 2012. Dat dossier bevat een
voorstel voor de evolutie met ingang van 1 januari 2013 van de betreffende tarieven. Het
onderzoek van dat voorstel maakt het voorwerp uit van onderhavige beslissing.

5.

Op 22 november 2012 heeft de CREG per mail aan Elia bijkomende vragen gesteld.

Elia heeft hierop geantwoord met haar e-mailbericht van 23 november 2012.



3

Vrije vertaling van “Dossier Tarifs pour Obligations de service public et taxes et surcharges pour
application à partir du 1er janvier 2013 ”
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II.
6.

RECHTSGROND
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.

7.

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

gewijzigde artikel 12quater, § 1 opgeheven.

8.

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.

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

9.

Rechtsreeks verbonden met voornoemde eerste rechtsgrond is het artikel 33 van de

Voorlopige Tarifaire Methoden. Het artikel 33 ervan bepaalt:
“De commissie is bevoegd om tijdens de regulatoire periode van de netbeheerder te
verlangen dat hij de tarifaire voorwaarden wijzigt, om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.”

10.

Bovendien bevat ook Verordening 714/2009 enkele tariefbepalingen. Enerzijds bevat

artikel 14 van deze verordening basisregels met betrekking tot de tarieven voor de toegang
tot de vervoersnetten: voornoemd artikel 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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In casu wordt een aanvraag tot aanpassing 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. De CREG kan en moet rekening
houden met de regels in deze verordening.

11.

Deze Verordening vormt dus op haar beurt een aanvullende rechtsgrond waardoor de

CREG bevoegd is om een uitspraak te doen over het voorstel van Elia.
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III. ANALYSE
III.1

De motivatie van de voorgestelde aanpassing: de beoordelingscriteria van de CREG

12.

In

overeenstemming

tariefaanpassingen plaats

met

haar

Voorlopige

Tarifaire

Methoden

vinden

ingeval het duidelijk is dat de geldende tarieven niet langer

evenredig zijn of niet-discriminatoir kunnen toegepast worden.

In het bijzonder voor de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en deze voor de
toepassing van toeslagen, zal de CREG tot de aanpassing van een tarief overgaan indien,
zou blijken dat, zonder dergelijke regulariserende ingreep:

-

de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot systematische en substantiële
budgetoverschrijdingen (bvb omdat de verplichting van Elia geldt voor een steeds
groeiend aantal betrokkenen;

-

de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een onevenredig tarief dat niet
langer de kosten weerspiegelt en ertoe leidt dat Elia met substantiële tekorten
geconfronteerd wordt;

-

de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een kruissubsidiëring tussen de
gebruikers van het transmissienet enerzijds en de afnemers in één of meerder
gewesten

anderzijds

(bvb.

wanneer

financieringskosten

van

een

budgetoverschrijding voor een gewest zonder tariefaanpassing voor de afnemers
in dat gewest ten laste gelegd zouden worden van de federale nettarieven).

13.

Deze stelling van de CREG wordt mede ondersteund door een arrest4 van het Hof

van Beroep te Brussel dat oordeelde dat, in het geval er voor de aankoopverplichting van
groenestroomcertificaten door een netbeheerder er zich substantiële afwijkingen voordoen
tussen de effectieve kosten en de vooropgestelde budgetten, het doorschuiven van het
tekort naar een volgende regulatoire periode, aanleiding kan geven tot onevenredige
tarieven die op een discriminatoire wijze worden toegepast.
4

Hof van Beroep te Brussel, A.R. Nr. 2011/AR/1835 van 26 juni 2012, blz. 19
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14.

Vanzelfsprekend zal een wettelijke of reglementaire aanpassing of herziening van

vastgelegde heffingen en toeslagen eveneens aanleiding geven tot een aanpassing van het
overeenstemmend tarief.

15.

Enkel het voorkomen van volumeverschillen voor wat de tariefdragers betreft, geeft in

de regel geen aanleiding geven tot onevenredige tarieven.

16.

De voorgestelde aanpassingen houden op geen enkele wijze verband met regulatoire

saldi uit vorige regulatoire periodes, noch met de bevriezing van de energieprijzen in 2012.

III.2
17.

Het dossier van Elia van 16 november 2012
Het dossier dat Elia voorlegt bevat de nodige gegevens met betrekking tot:

(i)

de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen (verder onder III.3);

(ii)

de tarieven voor de toepassing van toeslagen (verder onder III.4);

(iii)

de evolutie van de volumes aan energie die de drager vormen voor de facturatie
van voornoemde tarieven (verder onder III.5).

III.3
18.

Tarieven voor openbare dienstverplichtingen
Het dossier dat Elia voorlegt bevat de nodige gegevens met betrekking tot:

(i)

de openbare dienstverplichtingen op het federaal niveau (verder onder III.3.1);

(ii)

de openbare dienstverplichtingen in het Vlaams gewest (verder onder III.3.2);

(iii)

de openbare dienstverplichtingen in het Waals gewest (verder onder III.3.3);

(iv)

de openbare dienstverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (verder
onder III.3.4);
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III.3.1

19.

Openbare dienstverplichtingen op het federaal niveau

De evolutie van de kosten die gedekt worden door het tarief voor openbare dienst

verplichting voor de financiering van de aansluiting van offshore windturbineparken geeft
volgens de CREG geen aanleiding tot een aanpassing van het betreffend tarief.

20.

De bepaling van het tarief 2013 voor de openbare dienstverplichting voor de

financiering van groenestroomcertificaten (offshore windturbineparken) komt toe aan de
Minister. In overeenstemming met artikel 14sexies van het Koninklijk besluit van 16 juli 2002,
zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 31 oktober 2008, heeft het Directiecomité van
de CREG op 29 november 2012 een voorstel uitgebracht.

III.3.2

21.

Openbare dienstverplichtingen in het Vlaams gewest

De gegevens uit het voorliggende dossier geven geen aanleiding tot een aanpassing

vanaf 1 januari 2013 van de hiernavolgende tarieven:

(i)

het tarief voor de openbare dienstverplichting in verband met de financiering van
de steunmaatregelen aan hernieuwbare energie en aan warmtekrachtkoppeling;

(ii)

het tarief voor de openbare dienstverplichting in verband met de financiering van
de maatregelen ter bevordering van het rationeel energieverbruik;

III.3.3

22.

Openbare dienstverplichtingen in het Waals gewest

Elia had in haar vraag van 28 augustus 2012 er al op gewezen dat de verhoging van

het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen
voor hernieuwbare energie in Wallonië. die vanaf 1 oktober 2012 zou worden toegepast
mogelijk niet zou volstaan om de kosten voor het exploitatiejaar 2013 te dekken: de CWaPE
had immers zowel in haar advies5 van mei 2012 als in haar jaarverslag 20116 duidelijk
scenario’s bekendgemaakt die voor de periode 2012-2020 voor Elia jaarlijkse aankoopkosten
5

Zie advies CWaPE CD-12 e 07-CWaPE-380
Zie website CWaPE voor het document CD-12f19-CWaPE ‘L’évolution du marché des certificats
verts’
6
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voor groenestroomcertificaten bevatten ad 200 miljoen euro, wat overeenkomt met jaarlijks
circa 3 miljoen groenestroomcertificaten.

23.

In een recent voorstel7 van 6 november 2012 om het steunmechanisme voor

groenestroomcertificaten voor kleine producenten te herzien heeft de CWaPE dat bedrag
van 200 miljoen euro nogmaals bevestigd.

24.

Elia vermeldt in haar voorstel dat het neerkomt op de aankoop van circa 2,8 miljoen

certificaten in 2013 en dat dit cijfer mede tot stand is gekomen na meerdere
werkvergaderingen met de CWaPE.

25.

Elia raamt de totale kosten die zij in 2013 via dit tarief moet dekken op een bedrag

van 234.000.000 EUR. De netbeheerder heeft in zijn voorstel deze kosten uitgebreid
gedetailleerd en verantwoord. Samengevat komt het neer op de volgende elementen:

(i)

Voor productie-installaties met een vermogen lager dan 10 kW een globale
aankoopkost van 138.125.000 EUR in 2013

-

30.420.000 EUR voor de verwachte aankoop van 468.000 certificaten van
de oudste installaties die niet konden genieten van de maatregel ‘certificats
anticipés’ (geen rekening houdend met een eventuele retroactieve
aankoopverplichting voor mogelijk 225.000 certificaten);

-

69.225.000 EUR voor de verwachte aankoop van 1.065.000 certificaten
van nieuwere

installaties die wel kunnen genieten van de maatregel

‘certificats anticipés’;

-

38.480.000 EUR voor de verwachte aankoop van 592.000 certificaten van
de nieuwere installaties die zich al de fase bevinden ná de indiening van
hun ’ certificats anticipés’’

(ii)

Voor productie-installaties met een vermogen hoger dan 10 kW een globale
aankoopkost 2013 van 44.200.000 EUR voor de aankoop van 680.000
certificaten

7

CWaPE, Proposition CD-12j29-CWaPE-456 sur ‘la révision du mécanisme de soutien pour les producteurs d’électricité à ,partir d’une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à
10 kW’, 6 november 2012, blz. 11
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(iii)

Voor 2012 wordt, ondanks de tariefaanpassing vanaf 1 oktober 2012, nog een
tekort verwacht van 50.400.000 EUR: de CREG heeft vastgesteld dat dit tekort
per einde oktober 2012 al opgelopen was tot 30.800.000 EUR. Hier dienen nog
de extra aankopen, voor november en december

2012 aan toe gevoegd te

worden, respectievelijk voor 13.900.000 EUR en voor 23.200.000 EUR, terwijl de
verwachte tarifaire inkomsten in dezelfde periode slechts 17.500.000 EUR
bedragen.

(iv)

Om kruissubsidiëring met de federale netgebruikers te vermijden stelt Elia voor
om,

gebaseerd

op

dezelfde

modaliteiten

als

de

toeslag

offshore

groenestroomcertificaten, een geraamd bedrag van 1.300.000 EUR als kosten
2013 voor de sterk toegenomen financieringsbehoeften aan dit tarief toe te
rekenen.

26.

Rekening houden met een voor 2013 verwacht globaal volume aan netto afgenomen

energie van 16.937 GWh voor het geheel van de spanningsniveaus ‘Aan de voet van de
transformator naar 70/3.36/30 kV’, ‘In de 70-36-30 kV netten’ en ‘Aan de voet van de
transformator naar Middenspanning’, stelt Elia een aanpassing van het tarief voor tot beloop
van 13,8159 EUR/MWh.

Samen met de CWaPE verwacht Elia dat in de loop van de volgende jaren, zelfs met de invoering van nieuwe stelsels voor nieuwe installaties, eenzelfde bedrag nodig zal blijven voor
de afwikkeling van de verplichtingen ten overstaan van de bestaande installaties.

De CREG stelt vast dat het voorstel van Elia weloverwogen en nog voorzichtig is en keurt
het voorgestelde bedrag van 13,8159 EUR/MWh goed.

III.3.4

27.

Openbare dienstverplichtingen in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Omdat het aantal groenestroomcertificaten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

toekent

lager ligt dan het aantal voorzien in de quotaverplichting worden nog geen

certificaten aan Elia aangeboden. Daarom is dus nog geen tarief nodig dat de werkelijke
kosten van dergelijke aankoopverplichting dekt.

Voor 2013 wordt vooralsnog geen wijziging verwacht.
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III.4

Tarieven voor de toepassing van heffingen en toeslagen

28.

Het dossier dat Elia voorlegt bevat de nodige gegevens met betrekking tot:

(i)

de openbare dienstverplichtingen op het federaal niveau (verder onder III.4.1);

(ii)

de openbare dienstverplichtingen in het Vlaams gewest (verder onder III.4.2);

(iii)

de openbare dienstverplichtingen in het Waals gewest (verder onder III.4.3);

(iv)

de openbare dienstverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (verder
onder III.4.4);

III.4.1

29.

Heffingen en toeslagen op het federaal niveau

De CREG zal in de loop van de maand december 2012 de berekening van de

elementen van de Federale bijdrage bekendmaken

III.4.2

30.

III.4.3

31.

Heffingen en toeslagen in Vlaanderen

Op dit ogenblik niet van toepassing

Heffingen en toeslagen in Wallonië

Dit tarief heeft betrekking op de toepassing van de toeslag voor het gebruik van het

openbaar domein. Het Besluit van de Waalse regering van 28 november 2002 bevat de
concrete berekeningsmodaliteiten voor de jaarlijks voorziene reglementaire aanpassing
ervan.

De CREG stelt vast dat Elia in haar voorstel de berekeningsmodaliteiten op de juiste manier
heeft toegepast. Daarom zal vanaf 1 januari 2013 de waarde ervan 0,2986 EUR/MWh
bedragen.
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III.4.4

32.

Heffingen en toeslagen in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Dit tarief heeft betrekking op de toepassing van de toeslag voor de retributie voor het

wegenisrecht. De Ordonnantie van 1 april 2004 bevat de concrete berekeningsmodaliteiten
voor de jaarlijks voorziene reglementaire aanpassing ervan.

De CREG stelt vast dat Elia in haar voorstel de berekeningsmodaliteiten op de juiste manier
heeft toegepast. Daarom zal vanaf 1 januari 2013 de waarde ervan 3,1899 EUR/MWh
bedragen.

III.5

De volumes aan energie die de drager vormen voor
de facturatie van voornoemde tarieven

33.

Elia heeft in de loop van de eerste zes maanden van 2012 voor de volumes aan

afgenomen energie een beduidende afwijking vastgesteld ten opzichte van deze die aan de
basis liggen van de goedgekeurde tarieven. Die afwijking geldt enkel voor de industriële
afname ( -10 % ren opzichte van budget 2013). De CREG neemt nota van deze evolutie

In deze beslissing wordt enkel rekening gehouden met de verlaagde volumes wanneer de
kostenbasis zelf in die mate afwijkt dat het tarief niet langer evenredig is.
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IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD
34.

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

de draagwijdte van de tariefwijzigingen die Elia heeft voorgesteld in haar dossier van 16
november 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.

BESLUIT

Gelet op het dossier van Elia dd. 16 november 2012;

Gelet op de e-mailberichten van de CREG d.d. 22 en 23 november 2012;

Gelet op de Voorlopige tarifaire Methoden van 24 november 2012;

Gelet op de voorgaande analyse;

Overwegend dat het dossier van Elia voor het tarief voor de openbare dienstverplichting voor
de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, duidelijk
aantoont dat het betreffend tarief, zonder wijziging van de waarde ervan, vanaf 1 januari
2013 niet langer evenredig zou toegepast worden (cfr. §§ 23 tot en met 27 infra);

Overwegend dat het voorstel van Elia tot aanpassing hiervoor een passend antwoord vormt
(cfr. § 27 infra);

Overwegend dat het voorstel van Elia tot aanpassing van het tarief voor de toepassing van
de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in het Waalse Gewest reglementair
correct is berekend (cfr. § 32 infra);

Overwegend dat het voorstel van Elia tot aanpassing van het tarief voor de toepassing van
de retributie van het wegenisrecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reglementair
correct is berekend (cfr. § 33 infra);

Overwegend dat in het eerste halfjaar van 2012 de volumes aan energie die netto door de
industriële klanten wordt afgenomen, met 10% zijn gedaald ten opzichte van de ramingen
voor het budget 2013 (cfr. § 34 infra);
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BESLIST DE CREG dat het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië met ingang van 1 januari 2013
aangepast wordt tot 13, 8159 EUR/MWh. Het wordt toegepast op de netto afgenomen
energie voor het geheel van de spanningsniveaus ‘Aan de voet van de transformator naar
70/3.36/30 kV’, ‘In de 70-36-30 kV netten’ en ‘Aan de voet van de transformator naar
Middenspanning’

BESLIST DE CREG dat het tarief voor de toepassing van de toeslag voor het gebruik van het
openbaar domein in het Waalse Gewest met ingang van 1 januari 2013 aangepast wordt tot
0,2986 EUR/MWh.

BESLIST DE CREG dat het tarief voor de toepassing van de retributie wegenisrecht in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 1 januari 2013 aangepast wordt tot 3,1899
EUR/MWh.



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

Guido Camps

François Possemiers

Directeur

Voorzitter van het Directiecomité
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