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PREAMBULE 

 

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

onderzoekt hierna de vraag tot goedkeuring van het correctief1 tariefvoorstel voor het 

transmissienet voor elektriciteit, zoals die op 2 april 2013 door NV ELIA System Operator 

(hierna: “ELIA”) werd ingediend. 

 

Naast deze preambule en de verklarende woordenlijst bevat deze beslissing achttien delen: 

 

(i) het eerste deel bevat de rechtsgrond; 

 

(ii) in het tweede deel zijn de antecedenten opgenomen; 

 

(iii) in het derde deel wordt nagegaan of de gevolgde procedure voor de indiening 

en de goedkeuring van het nieuwe tariefvoorstel overeenstemt met deze die 

vooraf tussen de CREG en Elia is overeengekomen; 

 

(iv) het vierde deel bevat de verantwoording van werkwijze van de CREG op het 

gebied van voorafgaande raadpleging; 

 

(v) in het vijfde deel worden de gevolgen  weergegeven die Elia gegeven heeft 

aan het arrest van 6 februari 2013; 

 

(vi) het zesde deel bevat de beoordeling van de CREG van de aanpak en 

uitgangspunten van Elia; 

 

(vii) het concept en de grote lijnen van het correctief tariefvoorstel worden 

weergegeven in het zevende deel; 

 

(viii) op het totaal inkomen dat gedekt moet worden door de nettarieven wordt 

ingegaan het achtste deel;  

 

  

                                                 
1
 ‘Correctief tariefvoorstel’ is de vertaling door de CREG van de oorspronkelijk Franse term 

‘Proposition tarifaire rectifiée’ 
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(ix) de CREG beoordeelt in het negende deel de voorgestelde eerste component 

van het totaal inkomen, nl. het geheel van de billijke winstmarge, de incentives 

en de afschrijvingen; 

 

(x) datzelfde gebeurt voor de tweede component ‘Kosten’ in deel tien; 

 

(xi) in deel elf wordt de derde component ‘Meerwaarde iRAB bij 

buitendienststelling van materiële vaste activa’ behandeld; 

 

(xii) het daaropvolgende twaalfde deel bevat de elementen aangaande de 

toewijzing van het totaal inkomen over de kostencentra naar de tariefdragers; 

 

(xiii) de tariefstructuur is het voorwerp van het dertiende deel; 

 

(xiv) de in aanmerking genomen volumes aan tariefdragers worden in het 

veertiende deel beoordeeld; 

 

(xv) deel vijftien behandelt de voorgestelde nettarieven; 

 

(xvi) de toeslagen zijn opgenomen in het zestiende deel; 

 

(xvii) na een algemeen voorbehoud in deel zeventien volgt; 

 

(xviii) in deel achttien het beschikkend gedeelte van onderhavige akte van de CREG 

 

In onderhavige tekst zijn de verwijzingen naar de voetnoten aangebracht in Arabische cijfers 

terwijl deze van de eindnoten genummerd zijn vanaf “a”. 

 

Het Directiecomité van de CREG keurde deze beslissing goed tijdens zijn vergadering van 

16 mei 2013. 
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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 aangesteld is als 

beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de zin van artikel 10, § 1, van de wet 

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

licenties  voor het beheer van de elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV en 70 

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

 

‘Tarifaire Methoden’: De gecoördineerde versie van 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’, zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 24 

november 2011 en zoals gewijzigd door het besluit van 28 maart 20132. 

 

Deze methodologie, met inbegrip van het totaal inkomen en de nettarieven heeft betrekking 

op de Belgische regelzone: deze laatste beslaat het Belgisch grondgebied ( met uitzondering 

van een deel van het net van de distributienetbeheerder AIESH) en een gedeelte van het 

Groothertogdom Luxemburg. 

 

Omwille van de sterke vermaasdheid van de Belgische elektriciteitsnetten is de perimeter 

van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit niet beperkt tot netten 

met een spanningsniveau boven de 70.000 Volt.  

 

Daarom wordt de volledige infrastructuur van het netwerk met een transmissiefunctie als één 

technische eenheid beheerd. De methodologie dan ook van toepassing op alle gereguleerde 

                                                 
2
 CREG, Besluit (Z)130328-CDC-1109/3 ‘tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 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’, 28 maart 
2013  
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activiteiten van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, ongeacht het 

spanningsniveau van het betreffend net. 

 

‘Het tariefvoorstel’: Het tariefvoorstel is het document bedoeld in artikel 12, § § 6 en 7 van 

de Elektriciteitswet.  

 

Het wordt gebruikt voor regulatoire doeleinden en bevat het totaal inkomen uit de 

gereguleerde activiteit “transmissie van elektriciteit”, de toewijzing van dat totaal inkomen 

over de soorten nettarieven en de voorgestelde waarde voor elk nettarief voor de betreffende 

regulatoire periode.  

 

Het bedoelde totaal inkomen wordt ex ante 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 in overeenstemming met het 

boekhoudkundig referentiekader dat in België van toepassing is. 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. 

 

Het tariefvoorstel heeft betrekking op het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie, dat 

in artikel 2, 4°  van de Tarifaire Methoden 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;” 

 

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

Assurantiewezen bevestigd in haar brief van 16 augustus 2010: 

 

"Tijdens het onderzoek [… ] heeft het directiecomité van de CBFA vastgesteld dat er 

twee verschillende logica's werden gebruikt, de ene bij het opstellen van de 

geconsolideerde rekeningen en de andere bij de vastlegging van de tarieven."3 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Letterlijke vertaling van  «  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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I. WETTELIJK KADER   

 

1. De beslissing van de CREG (B)111222-CDC-658E/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 werd vernietigd door een 

arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 februari 2013. 

 

In zijn arrest heeft het Hof de CREG gevraagd een nieuwe beslissing te nemen op basis van 

een aangepast tariefvoorstel van ELIA. 

 

2. Zoals de titel aangeeft werd voormelde beslissing 658 E/19 aangenomen op basis 

van artikel 37(10) van 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 juncto artikel 30 van het besluit 111124-CDC-1109/1 van 

24 november 2011 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.  

 

Toen ze moest beslissen over het tariefvoorstel, stelde de CREG dat ze, bij gebrek aan de 

omzetting van de richtlijn 2009/72/EG, sommige bepalingen van die richtlijn rechtstreeks 

moest toepassen en de bepalingen uit het nationaal recht  die volgens haar in strijd waren 

met deze richtlijn moest uitsluiten. 

 

In haar arrest van 6 februari 2013 was het Hof van Beroep te Brussel van mening dat deze 

wettelijke basis ongeldig was omdat een verzoenende interpretatie ervan met de nationale 

bepalingen mogelijk was en omdat de aangevoerde Europese bepalingen in elk geval geen 

rechtstreekse werking hadden. 

 

3. De 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 produkten en andere door middel van leidingen die in werking is getreden na 

het nemen van de beslissing 658 E/19 voerde een artikel 12quater, § 2 in de Elektriciteitswet 

in. Deze bepaling voorziet het volgende: 

 

"Als overgangsmaatregel, kan de commissie de tarieven die bestaan op de datum 

van de bekendmaking van de wet van 12 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 
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april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 

leidingen, verlengen, of elke andere overgangsmaatregel treffen die zij dienstig zou 

achten ten gevolge van de inwerkingtreding van de voormelde wet tot de goedkeuring 

van de tariefmethodologie met toepassing van de artikelen 12 en 12bis.  Wanneer zij 

gebruik maakt van deze paragraaf, houdt de commissie rekening met de richtsnoeren 

van artikel 12, § 5, evenals met deze van artikel 12bis, § 5."  

 

Uit deze bepaling blijkt dat (i) de CREG bij wijze van overgang "elke maatregel die zij 

dienstig acht"  kan nemen op tarifair vlak; (ii) het overgangskarakter van de te nemen 

maatregelen gezien moet worden in het kader van de goedkeuring van de 

tariefmethodologieën volgens de procedure bedoeld in de wet;   (iii) de CREG daarbij moet 

voldoen aan de richtsnoeren die, wat transmissie betreft, opgenomen zijn in artikel 12, § 5 

van de elektriciteitswet. 

 

4. Volgens de voorbereidende werken bij de wet van 8 januari 2012 worden "met het 

begrip ‘nuttige maatregelen’ de maatregelen bedoeld die noodzakelijk zijn om de toepassing 

van de tarieven van de TNB en de DNB’s op een transparante en niet-discriminerende wijze 

te garanderen"4. Rekening houdend met het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 

februari 2013 en de vernietiging van de transmissietarieven lijkt het voor de CREG 

noodzakelijk om opnieuw een beslissing te nemen over een aangepast tariefvoorstel van 

Elia.  

 

Een dergelijke beslissing vormt dus een “dienstige maatregel ” in de zin van art. 12quater, § 

2 van de elektriciteitswet. 

 

5. Er dient te worden vastgesteld dat de vernietiging van de transmissietarieven door 

het Hof van Beroep te Brussel voor moeilijkheden kan zorgen voor de 

transmissienetnetbeheerder die te maken zou kunnen krijgen met betwistingen van 

uitgegeven facturen en hieruit resulterende thesaurieproblemen. 

 

Het herstel van de transmissienettarieven is dan ook dringend. 

 

                                                 
4
 Doc. Parl., Kamer, zitting 2010-2011, n° 1725/1, blz. 48   
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Aangezien de CREG de tariefmethodologieën nog niet heeft aangenomen conform de 

procedure bedoeld in artikel 12 van de Elektriciteitswet, is de goedkeuring van een nieuwe 

tariefbeslissing op basis van artikel 12quater, § 2 gerechtvaardigd. 

 

6. Zoals reeds vermeld, werd voormelde beslissing 658E/19 door de CREG 

aangenomen op basis van besluit 111124-CDC-1109/1 van 24 november 2011 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 (hierna: de Tarifaire Methoden). 

 

In zijn arrest van 6 februari 2013 heeft het Hof van Beroep te Brussel verschillende punten 

van het besluit van de CREG bekritiseerd, maar zonder het te vernietigen. Daarom bleven 

volgens dit arrest de Tarifaire Methoden dus van toepassing maar (i) moesten ze worden 

gewijzigd om rekening te houden met de kritiek van het Hof van Beroep en (ii) moesten ze 

conform gemaakt worden met de richtlijnen uit artikel 12, § 5 van de Elektriciteitswet. 

 

Dit was de draagwijdte van het besluit van de CREG van 28 maart 2013. Dit besluit werd op 

8 april 2013 gepubliceerd op de website van de CREG en op 2 april 2013 in het Belgisch 

Staatsblad. Op die datum werd het eveneens aan Elia bezorgd. 

 

7. Uit het nieuwe artikel 12, § § 5 en 8, van de Elektriciteitswet, zoals gewijzigd door de 

wet van 8 januari 2012, blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was de procedure voor 

de indiening en de goedkeuring van het tariefvoorstel te onttrekken aan de 

tariefmethodologieën. Wat de goedkeuring van de tarieven betreft, bepaalt artikel 12, § 8 van 

de Elektriciteitswet rechtstreeks de te volgen procedure bij een gebrek aan een akkoord 

hierover tussen de CREG en de transmissienetbeheerder. 

 

Met het oog op het herstel van de vervoerstarieven als gevolg van de vernietiging door het 

Hof van Beroep te Brussel hebben de CREG en ELIA een overeenkomst gesloten over de te 

volgen procedure conform artikel 12, § 8 van de Elektriciteitswet. 

 

8. Onderhavige beslissing mag niet geïnterpreteerd worden als een instemming met het 

arrest van het Hof van Beroep van 6 februari 2013, noch als een erkenning van de 

rechtsgeldigheid van sommige bepalingen van de wet van 8 januari 2012 die de CREG heeft 

betwist, enerzijds in een beroep tot vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof5 en 

                                                 
5
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120615-Requete_en_annulation.pdf. 
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anderzijds in het kader van een ‘klacht wegens niet-nakoming’ van haar verplichting om het 

derde energiepakket om te zetten bij de Europese Commissie6. In het bijzonder heeft de 

CREG daarin de geldigheid betwist, meer bepaald in het licht van de bepalingen van het 

Europees recht van (i) de artikelen van de wet van 8 januari 2012 die de procedure 

voorschrijven voor de goedkeuring van de tarieven en (ii) van alle of een deel van de 

richtsnoeren op tarifair vlak.  

 

De CREG handhaaft deze kritiek, maar is zich bewust van het feit dat er in het belang van de 

rechtszekerheid een nieuwe tariefbeslissing dient te worden aangenomen die formeel in 

overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen. 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120706-Plainte_Commission_europeenne.pdf. 
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II. ANTECEDENTEN 

 

9. Op 30 juni 2011 had de CREG een tariefvoorstel van ELIA ontvangen voor de 

regulatoire periode 2012-2015. 

 

10. Op 24 november 2011 heeft de CREG beslist het tariefvoorstel van ELIA van 30 juni 

2011 te verwerpen. 

 

Dezelfde dag heeft de CREG het besluit (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 

aangenomen. 

 

11. Op 13 december 2011 heeft de CREG een aangepast tariefvoorstel van ELIA, 

eveneens met datum 13 december 2011, ontvangen voor de regulatoire periode 2012-2015. 

 

12. Op 22 december 2011 heeft de CREG de beslissing (B)111222-CDC-658 E/19 

aangenomen betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van NV 

ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012-2015. Het ging om een 

beslissing tot goedkeuring. 

 

13. Op 27 september 2012 heeft de CREG de beslissing (B)120927-CDC-658 E/23 over 

de vraag tot wijziging vanaf 1 oktober 2012 van het tarief voor openbare dienstverplichting 

voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië van 

ELIA SYSTEM OPERATOR NV aangenomen. 

 

14. Op 29 november 2012 heeft de CREG de beslissing (B)121129-CDC-658 E/25 

aangenomen over het voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR tot aanpassing vanaf 1 

januari 2013 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van deze voor de 

toepassing van toeslagen. 

 

15. Op 6 februari 2013 heeft het Hof van Beroep te Brussel de beslissing (B)111222-

CDC-658 E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van 

NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012 -  

2015 vernietigd. 
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16. Op 28 februari 2013 heeft de CREG een ontwerp van besluit (Z)130228-CDC-1109/2 

aangenomen tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 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. Dit 

ontwerp werd op 1 maart 2013 gepubliceerd op de website van de CREG en in het Belgisch 

Staatsblad, in het kader van een openbare raadpleging die op 15 maart 2013 werd 

afgesloten. 

 

17. Op 1 maart 2013 heeft Elia zijn tariefverslag voor het exploitatiejaar 2012 ingediend, 

in overeenstemming met artikel 36 van de Tarifaire Methoden. In het kader van het 

onderzoek dat tot onderhavige beslissing leidde, heeft de CREG deze gegevens gebruikt om 

te controleren in welke mate het correctief tariefvoorstel overeenstemde met de werkelijke 

waarden van de elementen toen deze beslissing werd aangenomen. 

 

18. Op 28 maart 2013 heeft het directiecomité van de CREG het besluit (Z)130328-CDC-

1109/2 aangenomen tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 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. 

 

Dit besluit werd op 8 april 2013 gepubliceerd op de website van de CREG. 

 

19. Op 2 april 2013 heeft Elia een correctief tariefvoorstel ingediend voor de regulatoire 

periode 2012-2015. 

 

20. Met haar brief van 5 april 2013 heeft de CREG bijkomende inlichtingen gevraagd aan 

Elia. De CREG heeft de antwoorden hierop ontvangen via het e-mailbericht van 6 april 2013 

en door middel van de brief van Elia van 10 april 2013. Deze antwoorden werden nog 

toegelicht tijdens een werkvergadering met CREG en Elia op 9 april 2013. 

 

21. Op 11 april 2013 heeft de CREG op haar website de overeenkomst gepubliceerd die 

met Elia werd gesloten met betrekking tot de procedure voor de indiening en goedkeuring 

van een nieuw tariefvoorstel voor de periode 2012-2015 als gevolg van het arrest van het 

Hof van Beroep te Brussel van 6 februari 2013. 
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22. Eveneens op 11 april 2013 heeft het Directiecomité van de CREG een ontwerp van 

beslissing7 aangenomen over het correctief tariefvoorstel van Elia. Daarin heeft de CREG 

haar voornemen opgenomen om positief te beslissen over voornoemd correctief 

tariefvoorstel. 

 

Met haar brief van 15 april 2013 heeft de CREG haar ontwerp van beslissing aan Elia 

bezorgd en de netbeheerder enerzijds uitgenodigd om in overeenstemming met artikel 38, 

§2, van haar Tarifaire methoden gebruik te maken van haar recht om daarover gehoord te 

worden en anderzijds gewezen op de beroepsmogelijkheden voorzien in artikel 29bis, §1, 

van de Elektriciteitswet. 

  

23. In haar brief van 26 april 2013 heeft Elia de CREG erover ingelicht geen gebruik te 

zullen maken van haar recht om gehoord te worden, noch van de mogelijkheid om een klacht 

in te dienen met toepassing van artikel 28 van de Elektriciteitswet. 

 

Aan de twee inhoudelijke opmerkingen uit voornoemde brief van Elia heeft de CREG in 

onderhavige beslissing een gunstig gevolg gegeven: in onderhavige, publiek toegankelijke 

versie werden de betreffende elementen als vertrouwelijk aangemerkt. 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 CREG, Ontwerp van beslissing (B) 130411-CDC-658E/26 over ‘het correctief tariefvoorstel voor de 

regulatoire periode 2012-2015 van 2 april 2013 van  Elia System Operator NV’, 11 april 2013  
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III. OVEREENSTEMMING MET DE 

PROCEDURE VOOR DE INDIENING EN 

DE GOEDKEURING 

 

24. Met toepassing van artikel 12, § 8, van de Elektriciteitswet hebben de CREG en Elia 

een overeenkomst afgesloten over “de procedure voor de indiening en voor de behandeling 

van een nieuw tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015, na het arrest van het 

Hof van Beroep te Brussel van 6 februari 2013”.  

 

Dat akkoord vormt bijlage 1 bij het onderhavig ontwerp van beslissing.  

 

Op basis van de stukken van haar administratief dossier stelt de CREG vast dat de 

bepalingen van voornoemd akkoord in het kader van onderhavige beslissing gerespecteerd 

werden.  
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IV. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

 

25. Krachtens artikel 23, § 2bis van de Elektriciteitswet dienen de 

elektriciteitsondernemingen over de mogelijkheid te beschikken om, vooraleer een beslissing 

die hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden; het huishoudelijk 

reglement van de CREG moet deze regel nader beschrijven. 

 

26. Volgens artikel 8, § 2 van het huishoudelijk reglement van de CREG van 29 

november 2012 is deze voorafgaande raadpleging van de betrokken 

elektriciteitsondernemingen evenwel niet van toepassing op de ontwerpen van beslissingen 

inzake tariefvoorstellen. 

 

Uit een vergelijking van de voorschriften van voormeld artikel 23, § 2bis van de 

Elektriciteitswet en de voorschriften die van toepassing zijn op tarifair vlak, in het bijzonder 

artikel 12, § 8, en 12ter blijkt dat bij de opstelling van tariefbeslissingen de enige waarmee de 

CREG dient te onderhandelen de netbeheerder is die zijn tariefvoorstel heeft voorgelegd en 

die als enige de mogelijkheid heeft om zijn standpunt in de loop van de procedure officieel te 

laten gelden.  

 

27. Voor zover of in casu de procedure voor het voorleggen en het onderzoek van het 

tariefvoorstel in onderling akkoord door de CREG en Elia werd vastgelegd, zou men niet 

mogen verwachten dat een dergelijk akkoord aan alle betrokken elektriciteitsondernemingen 

de mogelijkheid biedt om hun standpunt tijdens de procedure mee te delen, terwijl de 

Elektriciteitswet dat niet vereist. 
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V. HET GEVOLG DAT ELIA GEGEVEN 

HEEFT AAN HET ARREST VAN 6 

FEBRUARI 2013 

 

28. Dit deel bevat de grote lijnen van de bekommernissen van Elia bij de opmaak van 

onderhavig correctief tariefvoorstel (onder V.1), de grote lijnen van de keuzes die de 

netbeheerder in dat verband heeft gemaakt (onder 0) en de algemene rechtsgronden waarop 

Elia zich daarbij heeft gesteund, samen met de motivering ervan (onder V.3).  

 

Het standpunt van de CREG over deze basisopties en de motivering van de rechtsgrond is 

opgenomen in deel VI van onderhavige beslissing en de beoordeling van de concrete 

tariefopties en van de tarieven volgt in deel XV.  

 

 

V.1 De principes waardoor Elia zich heeft laten leiden 

 

29. De hoofdbekommernissen van Elia blijken uit de Inleiding van haar correctief 

tariefvoorstel van 2 april 2013. Elia vermeldt onder meer het volgendea [NVDR: indeling en 

benadrukking in vetjes zijn toegevoegd door de CREG voor verwijzingsredenen]: 

 

1. "Sinds de uitspraak van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 

februari 2013 heeft Elia benadrukt dat er dringend een nieuwe beslissing op 

tarifair vlak dient te worden genomen; 

 

2. Het onderhavige correctief tariefvoorstel 2012-2015 is dan ook voornamelijk 

opgesteld op basis van het arrest van het Hof van Beroep van 6 februari 

2013 met inachtneming van artikel 12quater, §2 en artikel 12 indien van 

toepassing, van de elektriciteitswet, op basis van de hierboven bedoelde 

Voorlopige Tariefmethodologie en op grond van de met de CREG 

overeengekomen tariefprocedure; 

 

3. Gezien de context van dit correctief tariefvoorstel 2012-2015 is het eveneens 

noodzakelijk de nadruk te leggen op het feit dat het Hof van Beroep de 
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toepassing van injectietarieven op het net niet heeft verboden en dat de 

elektriciteitswet de toepassing van injectietarieven toelaat en dat dergelijke 

tarieven tot slot mogen worden toegepast volgens de Voorlopige 

Tariefmethodologie; 

 

4. Op basis van deze elementen kunnen de principes die Elia heeft gehanteerd bij 

de opstelling van het onderhavige correctief tariefvoorstel 2012-2015 rekening 

houdend met de lessen van het arrest van het Hof van Beroep uit punt 2.2.2 van 

dit document als volgt worden samengevat:  

 

(i) Er moeten vervoerstarieven voor de periode 2012-2015 worden opgesteld: 

Aangezien prestaties werden uitgevoerd en kosten werden gedragen, kan 

er niet overwogen worden dat er geen tarieven van toepassing zouden  zijn 

op bepaalde periodes. Het is dan ook noodzakelijk om de tarieven te 

herstellen vanaf 1 januari 2012 tot het einde van de regulatoire periode 

van vier jaar op 31 december 2015; 

 

(ii) Met de uit te werken tarieven moeten alle kosten kunnen worden gedekt 

die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de netbeheerder in de 

loop van de regulatoire periode 2012-2015. Normaal is de regulatoire 

periode bij het uitwerken van een tariefvoorstel voornamelijk gebaseerd op 

schattingen. Voor het onderhavige voorstel daarentegen dient een 

tariefvoorstel te worden opgesteld in de loop van de regulatoire periode 

voor de duur van die regulatoire periode, en is het mogelijk om enerzijds 

de werkelijke kosten in rekening te nemen die men al heeft gemaakt in 

de loop van de [NVDR regulatoire] periode vóór het indienen van het 

onderhavige tariefvoorstel en anderzijds een schatting van de kosten die 

nog moeten gedekt worden voor de rest van de regulatoire periode. 

 

(iii) De tarieven moeten een afspiegeling zijn van de kosten en worden 

toegerekend aan wie aan de oorsprong ervan liggen, rekening houdend 

met in het bijzonder reglementaire verplichtingen (uit Europese 

verordeningen of nationale wetgeving)." 
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V.2 De keuzes van Elia 

 

30. Om tot een tariefvoorstel te komen dat op een gepaste wijze een  oplossing zou 

bieden voor de voornoemde bekommernissen, heeft Elia een aantal keuzes gemaakt, die in 

de Inleiding van haar correctief tariefvoorstel van 2 april 2013 als volgt samengevat wordenb: 

 

5. "Voor het herstel van de tarieven sinds 1 januari 2012 tot 31 december 2015 

heeft het onderhavig correctief tariefvoorstel 2012-2015 met inachtneming van de 

vorige paragraaf, de volgende principes nageleefd:  

 

(i) Een correctie van de tarieven die werden betwist hetzij door ze lager te 

houden dan het niveau uit de tariefbeslissing 2012-2015 die door het Hof 

van Beroep werd vernietigd (tarief ondersteunende diensten), hetzij door ze 

op nul vast te leggen (tarieven voor het gebruik van het net), en zelfs door 

ze gewoonweg te schrappen (volume fee). 

(ii) De handhaving van de tarieven die geen voorwerp waren van een 

betwisting voor het gerecht en dit voor de periode tussen 1 januari 2012 en 

een scharnierdatum (zie hierna); 

(iii) Een aanpassing van de tarieven die geen voorwerp uitmaakten van een 

betwisting voor het gerecht vanaf de tussentijdse scharnierdatum tot het 

einde van de regulatoire periode zodat de werkelijke cijfers en beste 

ramingen bij het indienen van een tariefvoorstel in de loop van de 

regulatoire periode in rekening worden genomen en een dekking van de 

kosten voor de periode van 1 januari 2012 en de tussentijdse 

scharnierdatum die niet werden gedekt als gevolg van de daling, het op nul 

brengen of de annulatie van tarieven bedoeld in het eerste punt. 

 

6. Op deze manier antwoordt Elia op de vraag van het Hof van Beroep om een 

correctief tariefvoorstel 2012-2015 in te dienen en daarbij de transmissietarieven 

voor de hele regulatoire periode 2012-2015 te herstellen. 

 

7. De hierboven vermelde tussentijdse scharnierdatum wordt vastgelegd op 1 juni 

2013, deze datum wordt beschouwd als de eerste dag van de maand volgend op 

een mogelijke goedkeuring van een correctief tariefvoorstel (in voorkomend geval 

aangepast) 2012-2015 krachtens de procedure waarover de CREG en Elia een 

akkoord hebben bereikt. Deze datum wordt op 1 januari 2014 gebracht voor de 
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tarieven voor het gebruik van het net van toepassing op het afgenomen vermogen 

voor zover de uitwerking van deze tarieven gebaseerd is op het door de 

netgebruikers jaarlijks onderschreven vermogen, een verplichting die vereist dat 

deze tarieven in het begin van een kalenderjaar worden aangepast. " 

 
 

V.3 Toepassing van de algemene rechtsregels 

 

31. In haar beschrijving van het wettelijke en regulatoire kader van haar correctief 

tariefvoorstel vermeldt Elia het volgendec: 

 

“2.2.2 Toepassing van de algemene rechtsprincipes op de rechtzetting 

 

De onderhavige rechtzetting werd uitgevoerd met inachtneming van de algemene 

rechtsprincipes, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de principes inzake non-

discriminatie, niet-terugwerkende kracht en continuïteit, waarbij er rekening gehouden 

wordt met de interactie tussen deze principes. 

 

A. Vankrachtwording op 1 januari 2012 van de gewijzigde tarieven 

 

Het principe van niet-terugwerkende kracht vloeit voort uit het principe van 

rechtszekerheid en van gewettigd vertrouwen en legt de nadruk op de 

voorspelbaarheid van het gedrag van personen op basis van de voorspelbaarheid van 

hun rechten en plichten. Aangezien het om toegangsrecht gaat, is dit principe 

essentieel aangezien het toelaat de voorwaarden voor toegang tot het net voldoende 

op voorhand te kennen om het gedrag te kunnen bepalen en zo deze voorwaarden te 

respecteren, wat eveneens opgenomen werd in de wetgeving, namelijk in de artikels 

32 (1) en 37 (6) van de Elektriciteitsrichtlijn en in artikel 12 §13 van de Elektriciteitswet.  

Dit gezegd zijnde, en zoals reeds eerder benadrukt werd, is er geen enkele wettekst 

die de denkbeeldige situatie van een vernietiging van toegangstarieven behandelt, 

zodat enige nuances noodzakelijk zijn. 

Het is namelijk zo dat, conform de principes van het objectief contentieux, het Arrest 

van het Hof van Beroep in Brussel van 6 februari 2013 de Tarifaire Beslissing 2012-

2015 geannuleerd heeft sinds de aanname ervan. Het is belangrijk te weten dat op 26 

juni 2012, in een ander geschil inzake tarieven, het Hof van Beroep een prejudiciële 

vraag heeft voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de conformiteit 
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met de grondwet van de onmogelijkheid voor het Hof van Beroep, in tegenstelling tot 

de Raad van State, om tijdelijk de gevolgen van geannuleerde aktes in stand te 

houden. In dit geval heeft het Hof van Beroep het antwoord van het Grondwettelijk Hof 

niet afgewacht. 

De nieuwe tarieven van Elia, gewijzigd aan de hand van de correcties die voortvloeien 

uit het Arrest van het Hof van Beroep in Brussel van 6 februari 2013, worden van 

kracht op 1 januari 2012. 

 

1. De regulatoire periode gaat in op 1 januari 2012 

 

Een administratieve autoriteit zoals de CREG kan een beslissing met terugwerkende 

kracht nemen wanneer deze autoriteit een nieuwe beslissing dient te nemen als gevolg 

van een annulatie en de wet de datum vaststelt waarop dit type beslissing van kracht 

dient te worden (RvS, Palm, nr. 209.040 van 19 november 2011). De terugwerkende 

kracht wordt eveneens algemeen aanvaard wanneer dit noodzakelijk is om de 

continuïteit van de openbare dienst te verzekeren. 

In het onderhavige geval wil het systeem dat ontwikkeld werd door de wetgever een 

continuïteit verzekeren van de beslissingen van de CREG die de tarieven van Elia 

goedkeuren, met een aanvang van elke regulatoire periode op 1 januari van de periode 

in kwestie. De doelstelling bestaat erin te vermijden dat een deel van de regulatoire 

periode niet gedekt wordt door een beslissing van de CREG die tarieven goedkeurt of 

oplegt: 

- Artikel 12, §5, 3° van de Elektriciteitswet: "de tariefmethodologie stelt het aantal 

jaren van de gereguleerde periode vast die aanvangt op 1 januari. De jaarlijkse 

tarieven die hieruit voortvloeien worden bepaald bij toepassing van de voor die 

periode toepasselijke tariefmethodologie. " (De onderstreping is toegevoegd.) 

- In het geval van moeilijkheden wordt er een systeem van voorlopige tarieven 

voorzien om dezelfde continuïteit te verzekeren door artikel 12, §8, 6° van de 

Elektriciteitswet: "indien de netbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen 

de termijnen zoals bepaald in de punten 1° tot 5°, of indien de commissie een 

beslissing heeft genomen tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het 

budget, of van het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het aangepaste 

budget, zijn voorlopige tarieven van kracht tot alle bezwaren van de 

netbeheerder of van de commissie zijn uitgeput of totdat over de twistpunten 

tussen de commissie en de netbeheerder een akkoord wordt bereikt. De 

commissie is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende 
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maatregelen na overleg met de netbeheerder indien de definitieve tarieven 

afwijken van de tijdelijke tarieven; " (De onderstreping is toegevoegd.) 

Om deze continuïteit in de tijd te verzekeren, dient de beslissing van de CREG, die het 

onderhavige Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-2015 goedkeurt, bijgevolg van kracht te 

worden op 1 januari 2012. Dit is des te meer het geval aangezien het Hof van Beroep 

het volledige Tariefvoorstel 2012-2015 vernietigd heeft en aangegeven heeft dat de 

uitvoering van het Arrest een nieuwe beslissing van de CREG op basis van een 

aangepast tariefvoorstel van Elia vereist. Dit voorstel en deze beslissing dienen 

bijgevolg de volledige regulatoire periode te dekken. 

 

2. Bevestiging van een feitelijke situatie 

 

Uit artikel 12, §5, 2° en 3° van de Elektriciteitswet blijkt dat de tariefmethodologie het 

mogelijk dient te maken op een doeltreffende manier alle kosten te dekken die 

noodzakelijk of efficiënt zijn voor de uitvoering van de wettelijke of reglementaire 

verplichtingen van de netbeheerder, alsook voor de uitvoering van zijn activiteit van 

netbeheerder, en dat deze tariefmethodologie van toepassing is op de volledige 

regulatoire periode. 

Een administratieve beslissing kan terugwerkende kracht hebben wanneer het gaat om 

een afgelopen feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met het recht en 

wanneer de persoon die deze beslissing neemt onmogelijk vroeger kon reageren (cf, a 

contrario, RvS, Schmit, nr. 218.316 van 5 maart 2012 en scrl Belpomme, nr. 185.605 

van 5 augustus 2008).  

Van 1 januari 2012 tot 31 mei 2013 heeft Elia toegang tot zijn net verstrekt, en zal de 

beheerder dit blijven doen, tegen een tarief dat gepubliceerd werd in en goedgekeurd 

is door de Tarifaire Beslissing 2012-2015, voordat deze beslissing vernietigd werd door 

het Arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 6 februari 2013. 

Deze situatie heeft al haar effecten teweeggebracht. Elia heeft haar diensten 

onherroepelijk geleverd sinds 1 januari 2012. Derhalve zou het onmogelijk en in strijd 

met artikel 12 van de Elektriciteitswet zijn om vandaag te beweren dat Elia dit gratis 

gedaan heeft gedurende het begin van deze tariefperiode - bovendien kan er geen 

enkel element in het Arrest van het Hof van Beroep in Brussel van 6 februari 2013 

geïnterpreteerd worden op een manier die het mogelijk maakt uit de algemene 

vernietiging van de Tarifaire Beslissing 2012-2015 af te leiden dat alle diensten die 

door Elia geleverd worden gratis zijn, al was het maar voor de periode vóór de 

vernietiging. Wanneer deze diensten helemaal gratis zouden zijn tijdens het eerste 

deel van de regulatoire periode, zou dit trouwens inhouden dat de kosten van dit eerste 
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deel, in het kader van de regulatoire periode, gedragen dienen te worden tijdens het 

tweede deel, wat tot een forse stijging van alle tarieven op 1 juni 2013 en tot 

liquiditeitsproblemen voor Elia zou leiden.  

Deze gratis diensten zouden trouwens discriminerend zijn in het voordeel van de 

netgebruikers die hun activiteit op het net van Elia in april-mei 2013 verminderd of zelfs 

stopgezet hebben. In hetzelfde opzicht zouden deze gratis diensten tijdens de periode 

in kwestie ongunstig zijn voor de gebruikers die hun activiteit net daarna beginnen 

(juni-juli 2013), aangezien zij de kosten van de volledige regulatoire periode zouden 

moeten dragen. 

Wij herinneren eraan dat de wetgever wenst dat de tariefregeling van Elia stabiel en 

voorzienbaar is, met name om financiële markten in staat te stellen om met een 

redelijke zekerheid de waarde van Elia te bepalen (artikel 12, §9 van de 

Elektriciteitswet). 

Het is dus gepast om de rechtssituatie (bestaan van goedgekeurde tarieven) in 

overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie (toegang het net vanaf 1 januari 

2012). 

Het verbod op volledig gratis diensten betekent niet dat het gebrek aan een nieuwe 

invoering (als gevolg van de vernietiging) van een tarief (zoals bijvoorbeeld de volume 

fee) in het kader van de onderhavige rechtzetting Elia kan verhinderen de kosten die 

aanleiding gegeven hebben tot dit tarief opnieuw toe te wijzen en deze kosten te laten 

dekken door andere tarieven. Hoewel deze nieuwe toewijzing aanleiding kan geven tot 

een onvermijdelijke stijging van bepaalde tarieven voor de toekomst, zal deze stijging 

minder fors zijn dan diegene die zou voortvloeien uit volledig gratis diensten en dient 

ze derhalve erkend te worden als aanvaardbaar in het opzicht van het principe van 

stabiliteit van de tarieven, dat beschreven wordt in artikel 12, §4 van de Elektriciteitswet 

en in artikel 33 van de Voorlopige Tariefmethodologie. 

 

3. Geen afbreuk aan het gewettigd vertrouwen van de gebruikers 

 

De vankrachtwording van de te nemen beslissing, die de nieuwe Rechtgezet Tarieven 

2012-2015 goedkeurt met ingang van 1 januari 2012, doet geen afbreuk aan het 

gewettigd vertrouwen van de gebruikers van het net, de klanten van Elia.  

Deze klanten hebben namelijk hun gedrag op het net (injectie, afname, reservatie) 

bepaald op basis van tarieven die op dat moment gepubliceerd en goedgekeurd waren 

door de CREG. Wanneer het tarief gehandhaafd wordt op het niveau dat ze in 

aanmerking genomen hebben om hun gedrag te bepalen, en a fortiori wanneer dit 

verlaagd wordt (zelfs tot nul), zou het onderhavige Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-
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2015 hen er niet toe kunnen brengen een ander gedrag aan te nemen dat hen nadeel 

berokkent, dat ze terecht niet moeten verwachten omwille van het gewettigd 

vertrouwen. 

Met andere woorden, hun gewettigd vertrouwen wordt niet beschadigd door een 

handhaving, een daling of zelfs een verdwijning van een tarief met terugwerkende 

kracht; deze gebeurtenissen veroorzaken derhalve geen schade aan de gebruikers van 

het net.  

Een verhoging van een bestaand tarief of het ontstaan van een nieuw tarief zouden 

daarentegen dit gewettigd vertrouwen kunnen beschamen - het is echter zo dat geen 

van beide van toepassing is voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 mei 2013 in het 

onderhavige Tariefvoorstel, waarvoor hier de goedkeuring gevraagd wordt aan de 

CREG.  

Het onderhavige Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-2015 heeft dus geen andere 

doelstelling dan de rechtzetting van de tarieven mogelijk te maken in toepassing van 

het Arrest van het Hof van Beroep in Brussel van 6 februari 2013 voor de volledige 

regulatoire periode om de continuïteit van het tariefsysteem te verzekeren, maar 

zonder afbreuk te doen aan het gewettigd vertrouwen van de gebruikers. 

 

B. Rechtzetting van de tarieven als gevolg van de vernietiging 

 

De tarieven dienen de kosten die opgelopen worden door Elia te dekken, zoals dit 

bepaald is in met name artikel 12, §5, 2° van de Elektriciteitswet: "de 

tariefmethodologie moet toelaten om het geheel van de kosten op efficiënte wijze te 

dekken die noodzakelijk of efficiënte zijn voor de uitvoering van de wettelijke of 

reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten, alsook voor de uitoefening 

van zijn activiteit van beheer van het transmissienet of netten met een 

transmissiefunctie".  

De tarieven van een regulatoire periode dienen dus de kosten van Elia tijdens deze 

periode te dekken. Het Arrest van het Hof van Beroep in Brussel van 6 februari 2013 

heeft deze kosten niet in vraag gesteld, maar wel de afwenteling ervan in drie 

specifieke tarieven. 

Elia heeft het onderhavige Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-2015 opgesteld met 

inachtname van het Arrest van het Hof van Beroep in Brussel van 6 februari 2013, in 

het bijzonder door:  

- het tarief van de ondersteunende diensten voor de injectie aan te passen 

voor de volledige regulatoire periode;  
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- het injectietarief voor het gebruik van het net op nul te plaatsen en de 

volume fee te schrappen voor de volledige regulatoire periode8; en  

- het gebrek aan dekking van de kosten, dat het gevolg is van de twee 

voorgaande punten, te compenseren door een overeenkomstige verhoging 

van andere tarieven voor de toekomst van de regulatoire periode, dit wil 

zeggen na 1 juni 2013 voor de tarieven die verbonden zijn aan de 

afgenomen energie, of na 1 januari 2014 voor de tarieven die verbonden 

zijn aan het afgenomen vermogen, zoals aangegeven in de inleiding. 

Aangezien de tarieven van de netbeheerder gebaseerd dienen te zijn op werkelijke 

kosten (zie artikel 14 van Verordening 714/2009 en artikel 19 van de eerste Voorlopige 

Tariefmethodologie), baseert Elia het onderhavige Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-

2015 bovendien niet langer louter op schattingen van kosten en volumes van 2011 

voor de periode 2012-2015, maar op de werkelijke cijfers die waargenomen zijn vanaf 

1 januari 2012 tot op heden, op voorwaarde dat deze werkelijke cijfers beschikbaar en 

voldoende betrouwbaar zijn.  

 

C. Ondersteunende diensten: afwenteling van de kosten in de tarieven en non-

discriminatie 

 

In de tarieven die goedgekeurd werden door de Tarifaire Beslissing 2012-2015, die 

vernietigd werd door het Hof van Beroep, zou het tarief van de ondersteunende 

diensten, dat betaald wordt via de injectie, voornamelijk de reservatiekosten van de 

drie reserves dekken (de activering werd met name door het onevenwichtstarief 

gedragen). De afname zou op zijn beurt de reservatiekosten van de 'black start'-

diensten en de afschakelbare afnames dragen. 

In zijn Arrest was het Hof van Beroep van oordeel dat een dienst niet volledig gedragen 

mag worden door een bepaalde categorie gebruikers, terwijl een andere categorie daar 

voordeel uit haalt (punt 103 van het Arrest). Volgens het Hof dienen de kosten 

gedragen te worden door de categorie die deze kosten genereert. Het Hof heeft echter 

een 'één-op-één'-verdeling uitgesloten, dit wil zeggen een systeem waarin elke 

gebruiker exact de kosten draagt die hij genereert, niet meer en niet minder.  

                                                 
8
 In de « Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 » van 02 april 2013 staat hier « en supprimant le 

tarif d’injection  pour l’utilisation du réseau et le volume fee ». Elia wenst hier te verduidelijken dat 
correcter zou zijn geweest, rekening houdend met de aanpassing van de tarifaire methodologie « en 
mettant le tarif d’injection pour l’utilisation du réseau à zéro et en supprimant le ‘volume fee’», welke 
vertaling  hier dan ook is opgenomen. 



  28/234 

Een dergelijk 'één-op-één'-systeem zou namelijk geen tarief meer zijn, maar een 

prijsopgave à la carte voor elke gebruiker van het net, wat om verschillende redenen 

onmogelijk is: 

- De kosten mogen niet berekend worden op basis van een traject waarlangs 

de energie wordt vervoerd (van nature niet te voorzien, gezien de aard van 

elektriciteit, zie eveneens artikel 14 van de verordening 714/2009, dat 

verbiedt de 'bijdragen' te berekenen op basis van de afstand); het volledige 

net dient in aanmerking genomen te worden voor elke toegang, waarvan 

het tarief vastgesteld dient te worden op basis van de richting 

(injectie/afname), de spanning, het vermogen, de betrokken energie, het 

moment (daluren/piekuren bijvoorbeeld); 

- Een prijsopgave à la carte zou ingewikkeld zijn en zou de berekening van 

de kostprijs van het gebruik van het net ex ante onmogelijk maken, wat een 

belemmering zou vormen voor de toegang tot het Belgische net. 

De tariefbepaling per categorie (afname vs. injectie) is dus toegestaan volgens het 

Arrest, op voorwaarde dat deze bepaling gerechtvaardigd is. 

Volgens het Hof is de reservatie van de drie reserves eveneens voordelig voor de 

afname, wat uitsluit dat de injectie alleen de kost draagt. Bovendien werd Elia ertoe 

gebracht de kosten opnieuw toe te wijzen omwille van de weigering door het Hof van 

de toewijzing van bepaalde kosten over de tarieven die vernietigd werden en niet meer 

geregulariseerd kunnen worden.  

Het onderhavige voorstel verlaagt zo het tarief van de ondersteunende diensten dat 

gedragen wordt door de injectie en verhoogt in verhouding het deel dat gedragen wordt 

door de afname. 

 

D. Competitiviteit van de productie-eenheden in België - afschaffing van het 

injectietarief voor de regulatoire periode 2012-2015 

 

Bovendien voorziet het richtsnoer van artikel 12, §5, 17° van de Elektriciteitswet het 

volgende:  

"de tarieven voor het gebruik van het transmissienet of voor de netten met een 

transmissiefunctie, die van toepassing zijn op productie-eenheden, kunnen 

verschillen naar gelang van de technologie van deze eenheden en van de datum 

van de ingebruikname ervan. Deze tarieven worden bepaald rekening 

houdend met ieder criterium dat door de [CREG] relevant wordt geacht, 

zoals een benchmarking met de buurlanden, teneinde ’s lands 
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bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de 

betrokken productie-eenheden niet in het gedrang te brengen.  

In het tariefvoorstel vergezeld van het budget bedoeld in § 8, motiveert de 

netbeheerder deze verschillen;" (De onderstreping is toegevoegd.) 

Deze bepaling, ingevoerd door de wet van 8 januari 2012, is van kracht geworden op 

21 januari 2012 en Elia dient zich er bijgevolg naar te schikken in het onderhavige 

Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-2015. 

Tijdens de uitwerking van dit voorstel, en in de geest van deze bepaling, is Elia 

overgegaan tot een vergelijking tussen het tarief voor de injectie van elektriciteit in het 

Belgische net (zoals hier aangeboden wordt) en het overeenkomstige tarief voor de 

producenten die actief zijn op andere markten, namelijk in het noordwesten van 

Europa. Bovenop de tarieven voor het gebruik van het transmissienet, waarop artikel 

12, §5, 17° van de Elektriciteitswet doelt, richt deze vergelijking zich eveneens tot de 

tarieven van ondersteunende diensten voor de producenten. 

Bovendien voorziet de Verordening (EU) nr. 838/2010 van de Commissie van 23 

september 2010 betreffende de vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot het 

vergoedingsmechanisme tussen transmissienetbeheerders en een 

gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering (PB L 250, p. 5) 

het volgende voor België: "de waarde van de door de producenten betaalde jaarlijkse 

gemiddelde transmissietarieven ligt binnen een marge van 0 à 0,5 EUR/MWh". Deze 

Verordening stelt Elia dus in staat injectietarieven vast te stellen (voor het deel van het 

gebruik van het net) tussen 0 en 0,50 euro per MWh - en dus, indien nodig, een 

nultarief.  

Tot slot is het Hof van Beroep in Brussel van oordeel, in zijn Arrest van 6 februari 2013, 

dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de productiecentrales op basis 

van de datum van ingebruikname van hun aansluitingsinstallatie (vóór of na 1 oktober 

2002). Bijgevolg dienen alle centrales op gelijke voet behandeld te worden, zonder 

rekening te houden met deze datum. Wanneer er vandaag voor alle centrales een 

injectietarief opgelegd wordt dat van kracht wordt op 1 januari 2012, zou het erop 

neerkomen dat de 'nieuwe producenten' een tarief dienen te dragen waarvan ze 

destijds vrijgesteld waren, wat onmogelijk is. 

Gezien de bovenstaande overwegingen stelt Elia voor het tarief voor het gebruik van 

het net, dat van toepassing is op de injecties, vast te stellen op 0 (nul) in het kader van 

het onderhavige Rechtgezet Tariefvoorstel 2012-2015.  
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VI. DE BEOORDELING VAN DE AANPAK 

VAN ELIA 

 

32. Om tot een beoordeling te komen van de aanpak door Elia, zoals geformuleerd in 

Hoofdstuk V,  behandelt de CREG achtereenvolgens de volgende elementen: 

 

(i) de essentie van het arrest van 6 februari 2013 (verder onder VI.1); 

(ii) de nood aan een pragmatische aanpak voor de uitvoering van voornoemd arrest 

(verder onder punt VI.2); 

(iii) de zienswijze van de CREG met betrekking tot de toepassing van de nieuwe 

tarieven in de tijd(verder onder punt VI.3 ); 

(iv) haar principieel standpunt t.o.v. van de aanpak van Elia (verder onder punt VI.4). 

 

 

VI.1 De essentie van het arrest van 6 februari 2013 

 

33. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 een aantal 

middelen gegrond bevonden die drie producenten hadden aangevoerd tegen de beslissing 

van de CREG van 22 december 2011. Het gegrond bevonden karakter van die middelen 

heeft geleid tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

De CREG vat hierna de vaststellingen en beweegredenen van het Hof samen die volgens 

haar de belangrijkste zijn: 

 

(i) de bestreden beslissing schond de wet van 18 juli 1966 over het gebruik van 

talen in bestuurszaken, meer bepaald de artikelen 40 en 42 ervan: een 

‘centrale dienst’ als de CREG dient ervoor te zorgen dat er wat haar ‘berichten 

en mededelingen’ betreft, algehele overeenstemming is tussen de 

Nederlandstalige en de Franstalige versies van de betrokken akten 

(randnummer 44 van het arrest van 6 februari 2013); 

 

(ii) de CREG kon op 22 december 2011 geen rechtsgrond putten uit de 

bepalingen van artikel 37 van de Europese richtlijn 209/72/EG (randnummer 

56 van het arrest van 6 februari 2013).  Integendeel zelfs had de regulator 
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moeten beslissen op basis van de toen geldende bepalingen van de 

Elektriciteitswet, voor zover dat ze daarbij geen toepassing diende te maken 

van voorschriften die met de vermelde richtlijn strijdig waren(randnummer 51 

van het arrest van 6 februari 2013); 

 

(iii) de beslissing van de CREG was inzake de drie tariefonderdelen die door de 

betreffende producenten werden betwist onvoldoende gemotiveerd en dus in 

strijd met zowel artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen als met artikel 37.16 van de 

Richtlijn 2009/72/EG (randnummer 69 van het arrest van 6 februari 2013); 

 

(iv) Het injectietarief voor het gebruik van het net is discriminerend zowel in zijn 

conceptie als in zijn toepassingsveld (randnummer 91 van het arrest van 6 

februari 2013);  

 

(v) het toenmalig injectietarief voor ondersteunende diensten is discriminerend 

omdat ze niet aansluit bij de kostenefficiënte regulering van de onevenwichten 

die de reserves [NVDR: primaire, secundaire en tertiaire reserves] beogen te 

beheersen en tevens discriminerend is ten aanzien van de netgebruikers 

(randnummer 106 van het arrest van 6 februari 2013).  

 

Een tarief dient te steunen op een billijk evenwicht tussen de verschillende 

kostenveroorzakers en genieters van de ondersteunende diensten 

(veralgemening van randnummers 104 en 113 in fine van het arrest van 6 

februari 2013); 

  

(vi) De motivering voor het gebruik en de berekening van het tarief ‘volume fee’ 

voldoet niet aan het 6de en 10de richtsnoer van het artikel 12, § 5, van de thans 

geldende Elektriciteitswet (randnummers 112 en 113 van het arrest van 6 

februari 2013). 

De in dat verband aangehaalde toewijzing van de billijke winstmarge van Elia 

over de activiteiten van de netbeheerder is onvoldoende verantwoord en roept 

vragen op (randnummer 115 van het arrest van 6 februari 2013). 

 

34. Het staat aan de CREG om opnieuw te beslissen over een aangepast tariefvoorstel 

(randnummer 118 van het arrest van 6 februari 2013). 
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VI.2 De uitvoering van het arrest van 6 februari 2013: 

nood aan een pragmatische aanpak  

 

35. Vermits het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 februari 2013 aan de 

oorsprong ligt van het correctief tariefvoorstel van Elia, zal de CREG in de onderhavige 

beslissing, net zoals dat het geval was voor de wijziging van haar Tarifaire Methoden op 28 

maart 2013, prioritair rekening houden met de motieven en beweegredenen van het Hof, 

vermeld in randnummer 33 supra. 

 

Deze betreffen evenwel enkel de bijzondere aandachtspunten gericht op het nemen en 

verantwoorden van een nieuwe beslissing en het ontwerp dat eraan voorafgaat. 

 

Zowel de CREG als Elia én de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven 

(FEBEG) hebben belangrijke problemen vastgesteld die zich konden voordoen als gevolg 

van de vernietiging van de beslissing van 22 december 2011 en van de nood om een nieuwe 

beslissing te nemen op basis van een aangepast tariefvoorstel .  

 

Het arrest bevat immers geen precisering van de wijze waarop uitvoering moet worden 

gegeven aan de eigenlijke herstelling van de vernietigde nettarieven. Op de problematiek 

van die uitvoeringsmodaliteiten gaat het arrest dus niet in. Het betreft: 

 

(i) het tariefvoorstel van Elia: nieuw, correctief en aangepast (verder onder VI.2.1 ); 

 

(ii) een ongekende combinatie van factoren (verder onder VI.2.2); 

 

(iii) de cascade van de nettarieven naar de eindafnemers (verder onder 0); 

 

(iv) de nettarieven ten laste van de injectie (verder onder 47). 

 

 

VI.2.1 Het tariefvoorstel van Elia: nieuw, correctief en aangepast 

 

36. Zoals vermeld in randnummer 34 van onderhavig ontwerp van beslissing staat het 

volgens het arrest van 6 februari 2013 aan de CREG te beslissen over een ‘aangepast 

tariefvoorstel van Elia’.  
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Met het begrip ‘aangepast tariefvoorstel’ wordt tot nog toe (zowel in de nu geldende 

Elektriciteitswet9 als in de twee vroegere tarifaire uitvoeringsbesluiten10 ervan)  het 

tariefvoorstel beoogd dat een netbeheerder moet indienen na een eerste 

weigeringsbeslissing van de CREG over zijn oorspronkelijk ‘tariefvoorstel’ en waarin de 

netbeheerder enkel die elementen mag aanpassen die de CREG in haar 

weigeringsbeslissing heeft aangegeven. 

 

37. De vernietigde beslissing was inderdaad genomen op basis van een ‘aangepast’ 

tariefvoorstel van Elia: in haar weigeringsbeslissing van 24 november 2011 over het 

tariefvoorstel van Elia van 30 juni 2011 had de CREG 25 elementen aangegeven die Elia 

moest aanpassen om een goedkeuring door de CREG van haar tariefvoorstel te bekomen. 

 

De CREG had in haar weigeringsbeslissing van 24 november 2011 echter niet gevraagd om 

het voorstel van Elia over de berekening en de toepassingsmodaliteiten van het voorgestelde  

Injectietarief voor het gebruik van het net aan te passen, evenmin als om het gebruik van 

een volume fee niet langer te voorzien. Beide elementen betreffen evenwel elementen die 

door het Hof van Beroep als in die vorm onwettig werden beoordeeld.  

 

Het gebruik van de betwiste ‘volume fee’ wordt, na het wijzigingsbesluit van 28 maart 2013, 

niet langer voorzien in de Tarifaire Methoden van de CREG, hoewel Elia er bij de CREG op 

aandringt om dit tarief opnieuw te onderzoeken bij haar latere definitieve tarifaire methodes.  

 

Daarenboven verplicht diezelfde tariefmethodologie in punt 2 van haar bijlage 1, de 

netbeheerder ondertussen om – ingeval van een vernietiging van een beslissing door het Hof 

van Beroep -  tot het afstemmen van  de elementen van het voorgestelde totaal inkomen op 

de werkelijke waarden ervan die gekend zijn op het ogenblik van het nieuwe tariefvoorstel. 

 

Het voorgaande doet de CREG besluiten dat het begrip ‘aangepast tariefvoorstel’ dat door 

het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 6 februari 2013 gehanteerd werd, niet 

                                                 
9
 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 12, § 8, 5°, vierde 

lid 
10

 Koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en 
procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet 
voor elektriciteit’, 4 april 2001, 8 juni 2007, artikel 8, § 4 
Koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 
controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen 
kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het tariefvoorstel en de 
goedkeuring van de tarieven, van, de rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het 
nationaal transmissienet’, 8 juni 2007, artikel 17, § 6 
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begrepen kan worden in de ‘technische’ zin van dat begrip, maar eerder als een ‘nieuw’ 

tariefvoorstel dat aangepast werd aan de nieuwe omstandigheden. 

 

Elia maakt gebruik van de term ‘correctief tariefvoorstel’: het is inderdaad zo dat het voorstel 

een aantal correcties moet aanbrengen aan de voorstellen ingediend in het jaar 2011.  

 

 

VI.2.2 Een ongekende combinatie van factoren 

 

38. Het is voor het eerst sinds de opdracht tot regulering van de nettarieven aan  de 

CREG is toevertrouwd, dat  Elia en de CREG rekening moeten houden met een dergelijke 

combinatie van omstandigheden: 

 

(i) Tot en met einde 2011 waren de transmissienettarieven steeds ten laste gelegd 

van de afnemers van elektrisch vermogen. Omdat de afname in een elektrisch 

systeem in de elektriciteitsleer ook de ‘elektrische belasting’ wordt genoemd 

spreekt men van afnametarieven of van ‘L-tarieven’ (‘Belasting’, in het Engels 

‘Load’).  

De regulatoire periode 2012-1015 is echter de eerste periode waarvoor Elia 

transmissienettarieven niet enkel ten laste van de afname, maar ook voor een 

gedeelte ten laste van de productie had voorgesteld en die de CREG in de 

vernietigde beslissing van 22 december 2011 had goedgekeurd (‘Productie’, in 

het Engels ‘Generation’, vandaar de term ‘G-tarieven’, ook ‘Injectietarieven’ 

omdat het geproduceerde elektrisch vermogen in het net wordt ‘geïnjecteerd’;  

 

(ii) Aan de oorsprong van het arrest van 6 februari 2013 lagen beroepsprocedures 

die aanhangig gemaakt waren door een aantal grote producenten en waarvan de 

argumenten enkel gericht waren tegen de door de CREG goedgekeurde 

injectietarieven. 

Het arrest bevat dan ook geen elementen die ingaan tegen het bedrag van het 

onderliggende totaal inkomen, noch tegen de nettarieven ten laste van de 

afname.  

In de problematiek die samenhing met het gebruik van injectietarieven in de 

distributienetten en die aanleiding gegeven had tot het vernietigen11 van het 

                                                 
11

 Grondwettelijk Hof, Arrest nr. 89/2012 inzake het beroep tot vernietiging van het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 23 december 2010, ingesteld door de CREG 
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decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 201012,  was er geenszins 

sprake van de vernietiging van de gereguleerde nettarieven. De regulatoire en 

wettelijke grond voor de toepassing van de betreffende gereguleerde 

distributienettarieven is nooit aangetast en de tarieven behoefden daarom nooit 

enige aanpassing. 

 

(iii) Voor het eerst sinds de regulering door de CREG was er op het ogenblik dat de 

CREG transmissienettarieven moest goedkeuren (die verplicht moesten ingaan 

op 1 januari 2012 omdat de vorige nettarieven slechts geldig waren tot 31 

december 2011), geen integraal bruikbaar wettelijk kader daartoe voorhanden. 

Bij gebrek aan een tijdige omzetting van het Europese Derde Energiepakket had 

de CREG zich voor de vernietigde beslissing zowel wat de tarifaire methodologie 

als wat de indienings- en goedkeuringsprocedure betreft, gebaseerd op haar 

Tarifaire methoden van 24 november 2011. 

De omzetting van de bettreffende Europese richtlijn gebeurde pas door middel 

van de wet van 8 januari 2012. 

 

(iv) Het Hof van Beroep oordeelde in zijn arrest van 6 februari 2013 dat de Tarifaire 

Methoden geen geldige rechtsgrond vormden voor de vernietigde beslissing. 

 

(v) De nettarieven die door het arrest van 6 februari 2013 hun wettelijke en 

regulatoire basis verloren, waren sinds 1 januari 2012 integraal toegepast. 

 

(vi) Het jaar 2012, waarin het grootste volume van de injectietarieven voor het 

transmissienet werden toegepast werd wat de nagestreefde vrijmaking van de 

elektriciteitsmarkt gekenmerkt door een bevriezing door de Federale regering 

vanaf 1 april 201213 van de elektriciteitsprijzen voor de eindafnemers en door een 

erg grote wijziging qua leverancierskeuze door diezelfde eindafnemers die in 

diezelfde periode plaatsvond.  

 

  

                                                 
12

 Decreet van het Vlaamse Gewest van 22 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”, 23 december 2010 
13

 Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012 
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VI.2.3 De cascade van de nettarieven naar de eindafnemers 

 

39. Een ‘eenvoudige’, éénmalige teruggave van het geheel van de nettarieven die door 

het arrest van 6 februari 2013 vernietigd werden, is in de Belgische elektriciteitsmarkt anno 

2013, in het bijzonder omwille van de voornoemde combinatie van omstandigheden én met 

respect van de tarifaire cascade van nettarieven naar de eindafnemers toe én met respect 

van alle essentiële elementen van het arrest (cfr. randnummer 33  supra), niet enkel erg 

complex zijn, zij zou eveneens zo goed als onoverkomelijke problemen met zich 

meebrengen die de basis van de concrete tariefregulering in het gedrang zou brengen. Deze 

zijn het gevolg van, de toepassing van het stelsel van de ‘cascade’ van de nettarieven. 

 

40. Met het begrip ‘cascade’ worden in middens van de regulering van 

elektriciteitstarieven twee begrippen benoemd: 

 

(i) enerzijds op gebied van de berekening van de nettarieven, nl. de cascade van 

de kosten van hogere spanningsniveaus naar de lagere omdat ook elektriciteit 

op het transmissienet fysisch loopt van hogere naar lagere spanningsniveaus; 

 

(ii) anderzijds in verband met het traject dat de facturen van de verschillende 

segmenten van de bedrijfskolom volgen op weg naar de eindgebruiker. 

 

Zoals hierna toegelicht,  vormt de toepassing van de tweede betekenis hier de hinderpaal, nl. 

de flow van de onderscheiden componenten van de eindfactuur. 

 

41. De ontvlechting van de onderscheiden segmenten van de bedrijfskolom was en is 

nog steeds de basisvoorwaarde voor de toepassing van het systeem van gereguleerde 

toegang (Third Party Access) tot het net dat de hoeksteen vormde voor de Europese 

liberaliseringsrichtlijnen. Ook de Belgische wetgever heeft de vrijmaking van de 

elektriciteitsmarkt sinds het begin volgens dat principe gestuurd: door het losmaken van de 

segmenten “transmissie” en “distributie” en het gebruik van gereguleerde nettarieven voor 

die netten, zou de concurrentie gaan spelen in de segmenten ‘verkoop’ en ‘levering’. 

 

In vergelijking met een geïntegreerde bedrijfskolom, gaf dergelijke ontvlechting 

vanzelfsprekend aanleiding tot bijkomende transacties tussen de verschillende entiteiten en 

ontstonden bijkomende contractuele relaties en dito facturaties. 
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Het zijn de concrete werkwijzen die toegepast worden bij die facturaties die de grootste 

hinderpaal vormen voor een ‘recht toe/recht aan’ teruggave van alle vernietigde nettarieven. 

 

42. Eén en ander in verband met deze problematiek wordt verduidelijkt in de 

onderstaande figuur 1.  

 

Figuur 1: de stroom van de elementen van de elektriciteitsfactuur naar de eindafnemers (Bron: CREG) 

 

 

Figuur 1 toont aan dat de (eind)afnemers  van elektriciteit – met als enige uitzondering deze 

die rechtsreeks aangesloten zijn op het Elia TSO net -  alle elementen van hun eindfactuur 

krijgen van hun leverancier die daartoe vooraf: 

 

(i) een factuur voor het element commodity, ( de elektronen) C , had gekregen van 

de producent; 

(ii) voor het geheel van de kosten van de Transmissienetbeheerder en van de 

Distributienetbeheerder D een factuur had gekregen van de 

distributienetbeheerder. Deze laatste had zelf ook vooraf van de 

Transmissienetbeheerder de factuur T gekregen voor zijn gebruik van het 

transmissienet.  

Probleem hier is dat niet de eindafnemer maar wel zijn de distributienetbeheerder 

de factuur van Elia kreeg voor het gebruik van het transmissienet door de 

distributienetbeheerder: Elia stuurt dus een factuur T naar de 

distributienetbeheerder voor diens globale afname, die deze omvormt tot een 

redelijke factuurkost T’ voor diens individuele netgebruiker, de eindafnemer. 
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43. Het voorgaand schema is van toepassing voor alle nettarieven die ten laste gelegd 

worden van de afname (‘Load’).  

 

Problematisch is dus dat: 

 

(i) Elia de eindafnemers niet als ‘klant’ kent, noch hun geraamd afnameprofiel, noch 

hun werkelijke afname, noch de rol die zij hebben gespeeld in het globale pakket 

dat hun distributienetbeheerder afgenomen heeft van Elia; 

(ii) de eindafnemer voor de nettarieven bereiken in de meeste gevallen enkel 

mogelijk is via de leverancier. Die laatste heeft daartoe – in functie van alle  

bestaande nettarieven van distributienetbeheerders informatica-systemen 

ontwikkeld die leiden tot de voorschot- en eindfacturen. Maar als een groot 

gedeelte van die eindafnemers – zoals zich  in 2012 en 2013 heeft voorgedaan -  

een keuze voor een andere leverancier heeft gemaakt, bestaat er noch nu, noch 

op 11 april 2013, noch op 1 juni 2013, een contractuele relatie tussen die 

eindgebruiker en zijn vroegere leverancier en dus ook geen facturatie- noch 

crediteringskanaal  voor de nochtans beoogde herstelling als gevolg van het 

arrest van 6 februari 2013. 

 

44. Voor de transmissienettarieven die niet ten laste van de afnemers werden gelegd, 

maar ten laste van de productie (Injectietarieven) geldt Figuur 1 niet. Dat gedeelte van de 

nettarieven zijn daar niet op aangeduid. Deze vormen voor de producent een kost die hij op 

basis van de eigen commerciële politiek in de prijs van zijn commodity moet terugverdienen. 

 

45. De (inverse) cascade van kosten, in het bijzonder voor het herstel van de 

doorberekende transmissienetkosten ten laste van de afname van de netten, is in de praktijk 

dus niet haalbaar.  

 

Niet voor niets hebben de producenten en de leveranciers in het kader van de consultatie 

over de wijziging van de Tarifaire Methoden, via de brief van FEBEG van 5 maart 2013 en 

nog bevestigd in de overlegvergadering van 15 maart 2013, uitdrukkelijk aangedrongen om 

elke retroactieve aanpassing naar die afnemers toe te vermijden. In de brief van 5 maart 

2013 hielden zij eraan dat als volgt te preciseren: 

 
“Gelet op het hoge aantal leverancierswissels, verhuizingen, … in 2012 en 2013 zijn 

retroactieve aanrekeningen aan de klanten immers bijzonder moeilijk. De impact voor 

de leverancier en de klanten moet tot een minimum beperkt worden door het 



  39/234 

eventuele verschil tussen de vernietigde tarieven en de nieuwe tarieven te 

verrekenen in de resterende tariefperiode”. 

 

46. De CREG deelt de mening van FEBEG en is van oordeel dat dergelijke werkwijze ( te 

weten voor de eindafnemers enkel een tariefaanpassing vanaf 1 juni 2013), niet alleen de 

enige is die in de praktijk haalbaar is maar dat deze – mits een correcte vertaling door Elia in 

haar correctief tariefvoorstel – met behulp  van de systemen die gewoonlijk gebruikt worden, 

kunnen leiden tot correcte, kostenreflectieve, transparante en niet-discriminerende 

nettarieven. Deze leiden voor het geheel van de regulatoire periode 2012-2015 tot het door 

het Hof van Beroep vereiste ‘billijke evenwicht tussen de verschillende kostenveroorzakers 

en genieters van de diensten‘ [cfr. Randnummer 33 (v) supra].  

 

Deze werkwijze wordt overigens nog gefaciliteerd door het feit dat – vermits het enkel 

bepaalde injectietarieven zijn die uitdrukkelijk als onwettig bestempeld werden – de 

herstelling normaliter zal leiden tot een gemiddelde verhoging van de afnametarieven. Het 

niet corrigeren van de afnametarieven voor het gedeelte van de regulatoire periode dat al 

voorbij is, dwingt dan niet tot een globale verhoging voor het verleden voor de vele afnemers.  

 

Het feit van in de loop van eenzelfde regulatoire periode  – wat de  afnametarieven 

betreft - getrapte (en dus geen constante) nettarieven toe te passen, schaadt de 

marktwerking niet. In tegenstelling tot injectietarieven hebben zij immers geen invloed op dat 

deel van de factuur, dat onderhevig is aan de mededinging.  

 

47. De CREG is van oordeel dat dergelijke werkwijze een billijke toepassing is van het 

arrest van 6 februari 2013. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de doelstelling die 

Febeliec op 15 maart 2013 formuleerde14 in het kader van de consultatie over de wijziging 

van de Tarifaire Methoden, nl. een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de 

netkosten over de verschillende netgebruikers. 

 

 

  

                                                 
14

 Febeliec, e-mail van 15 maart 2013 (19:40) aan CREG  
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VI.2.4 De nettarieven ten laste van de injectie (/productie) 

 

48. Over de drie tarieven die ten laste van de injectie waren gelegd heeft het Hof van 

Beroep zich uitdrukkelijk uitgesproken en deze in hun toenmalige vorm onwettig verklaard:  

 

(i) het injectietarief voor het gebruik van het net [ten laste van de producenten en 

verder behandeld onder de randnummers 49 en 77 en onder VI.4]; 

(ii) het injectietarief voor de ondersteunende diensten [ten laste van de producenten 

en verder behandeld onder randnummers 49 (iii) en (iv), 67 (iii) en 147 onder 

6.4.1]; 

(iii) de volume-fee[(ten laste van de toegangsverantwoordelijken en verder 

behandeld onder  30 onder 5, 31 onder B, 37, 49 (i) en 150] 

 

49. In tegenstelling tot deze ten laste van de afname van het net, kunnen  nettarieven die 

ten laste van de producenten of toegangsverantwoordelijken zijn gelegd, door Elia 

gemakkelijker hersteld en terugbetaald worden omdat de transmissienetbeheerder daartoe 

zelf over alle elementen beschikt en omdat het een één op één facturatie betreft. 

 

De CREG is van oordeel dat in de huidige situatie rekening moet gehouden worden met vier 

elementen: 

 

(i) sinds de wijziging aangenomen op 28 maart 2013, voorzien de Tarifaire 

Methoden voor de transmissie van elektriciteit niet langer het gebruik van een 

volume fee; 

 

(ii) de toepassing in de loop van het jaar 2013 van een gewijzigd injectietarief voor 

het gebruik van het net leidt tot problemen omdat de marktactoren begin 2013 

een economische keuze moesten maken tussen het reserveren van geïnjecteerd 

vermogen op jaarbasis en dat op maandbasis. De wijziging van de onderliggende 

tarieven kan gevolgen hebben op die keuze; 

 

(iii) het is in het bijzonder in verband met het injectietarief voor ondersteunende 

diensten dat het Hof van Beroep het principe heeft vooropgesteld van een billijk 

evenwicht tussen de verschillende kostenveroorzakers en genieters van de 

ondersteunende diensten [zie randnummer 33 (v) supra]. Indien producenten in 

het jaar 2012 kosten veroorzaakt zouden hebben én eveneens genoten zouden 
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hebben van de dienstverlening van Elia op het vlak van ondersteunende diensten 

(en er zelfs voor betaald hebben, zij het wellicht te veel) zou het volgens de 

CREG ingaan tegen het billijke evenwicht dat het Hof van Beroep ter zake 

voorschrijft om – op basis van een verbod op retroactieve toepassing van 

tarieven, hun voor de betreffende periode niets te tariferen en hen dus alle 

betaalde bedragen integraal terug te betalen; 

 

(iv) In tegenstelling tot de nettarieven gericht op de afname, zou de herstelling van 

deze gericht op de producenten en/of op de toegangsverantwoordelijken wel 

toelaten om een constant meerjarentarief voor de dienstverlening inzake 

ondersteunende diensten toe te passen naar de injectie toe. Het belang van een 

echt ‘meerjarentarief’ werd reeds onderstreept in de voorbereidende werken van 

de wet van 1 juni 200515 die aan de oorsprong ligt van de toepassing van 

meerjarennettarieven: 

 “het huidige stelsel, dat is gebaseerd op een jaarlijkse goedkeuring van de 

tarieven door de Commissie stelt een aantal problemen inzake:  

-   de voorspelbaarheid op lange termijn van de tarieven: het 

beginsel van een jaarlijkse vastlegging van de tarieven houdt 

onvermijdelijk een onzekerheid in, zowel voor de gebruikers van 

het net en hun klanten, -eindafnemers- als voor de 

investeerders-aandeelhouders (…), alsook voor de beheerder 

van het nationaal transmissienet (…); 

-  het jaarlijks karakter van de tarieven laat niet toe om een 

geprogrammeerde evolutie van de tarieven te maken, terwijl de 

stabiliteit een parameter is die zowel noodzakelijk is voor de 

consumenten als voor de operatoren; (…)” 

 

50. Omdat producenten en toegangsverantwoordelijken op de korte termijn rekening 

moeten houden met de transmissienettarieven die hun rechtstreeks worden gefactureerd, 

zou het volgens de CREG in een marktcontext ook niet zinvol zijn om de diensten van het 

verleden te tariferen via een tariefverhoging in de toekomst.  

 
51. Aan bepaalde producenten ‘met terugwerkende kracht’ een bijkomend tarief 

aanrekenen dat hun onder geen enkele vorm in die voorafgaande periode werd gefactureerd 

zou de echte terugwerkende kracht inhouden die de wet verbiedt. In een marktomgeving 

                                                 
15

 Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
1 juni 2005, Belgisch Staatsblad 14 juni 2005, blz. 27154 e.v en Voorbereidende stukken Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Doc 51/1596/01 blz.10 
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zouden die producenten op geen enkel wijze rekening kunnen gehouden hebben met 

dergelijke tarieven 

 

52. Bepaalde producenten voor eenzelfde dienst in de voorafgaande periode laten 

betalen en andere niet  werd door het Hof van Beroep in zijn arrest van 6 februari 2013 

duidelijk discriminatoir geoordeeld en kan dus niet. 

 

53. Aan producenten die tot 1 juni 2013 al een bestaand injectietarief betaald hadden, 

voor dezelfde dienst  een verlaagd nettarief ‘met terugwerkende kracht’ tot 1 januari 2012 

aanrekenen en hen het (positief) verschil tussen het oude en het nieuwe tarief terugbetalen, 

schaadt de marktwerking dan weer niet. Net zoals Elia dat bevestigt in randnummer 31, 

onder A.3, hadden de betreffende producenten hun marktgedrag voor de voorafgaande 

periode immers reeds bepaald en toegepast. 

 

54. In de praktijk zijn er dus werkwijzen denkbaar die niet alleen aan niemand schade 

toebrengen, of toepassingsproblemen voor de leveranciers met zich meebrengen 

(integendeel), en toch, met toepassing ervan vanaf 1 januari 2012 een billijke toepassing 

blijken van de bepalingen van het arrest van 6 februari 2013.  

 

 

VI.3 Het herstel van tarieven in de tijd 

 

VI.3.1 De strekking van een vernietigingsarrest 

 

55. Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel vernietigde de beslissing van de CREG 

(B)111222-CDC-658E/19 van 22 december 2011. Ook al voorziet de Elektriciteitswet het niet 

uitdrukkelijk, uit de rechtspraak van het Hof van Beroep van Brussel blijkt dat een dergelijke 

vernietiging ex tunc gebeurt, d.w.z. dat er verondersteld wordt dat de vernietigde beslissing 

nooit heeft bestaan. 

 

56. Aangezien de vernietiging terugwerkende kracht heeft, stelt zich logischerwijze de 

vraag of het herstel van de tarieven hetzelfde effect zou kunnen hebben, dit om de tarieven 

veilig te stellen en integraal rekening te houden met de kritieken geformuleerd door het Hof 

van Beroep te Brussel. 
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VI.3.2 De noodzaak tot herstel van de tarieven per 1 januari 2012 

 

57. Principieel zijn tarifaire beslissingen van de CREG als administratieve 

rechtshandelingen onderworpen aan een verbod op retroactiviteit. Dit verbod is een 

algemeen rechtsbeginsel dat deel uitmaakt van de beginselen van behoorlijk bestuur, en 

meer bepaald in verband wordt gebracht met de rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginselen. Uitzonderingen op het verbod kunnen gemaakt worden mits er een 

wettelijke machtiging voorhanden is of bij het nastreven van een oogmerk van algemeen 

belang.  

 

58. Een wettelijke machtiging is in casu niet aanwezig aangezien integendeel de artikelen 

32.1 en 37.6 van de Elektriciteitsrichtlijn, zoals omgezet door artikel 12, § 13, tweede lid van 

de Elektriciteitswet, het verlenen van terugwerkende kracht aan tarieven uitsluiten. Toutefois, 

ces dispositions n’ont pas la portée absolue qu’on pourrait leur donner a priori.  

 

Gezien de wettelijke omzetting van een algemeen rechtsbeginsel, dient het verbod op 

tarieven met terugwerkende kracht uit artikel 12, § 13 in fine van de Elektriciteitswet conform 

de rechtspraak te worden geïnterpreteerd rekening houdend met andere van toepassing 

zijnde algemene principes; ze moet zeker worden gelezen in het licht van de andere 

bepalingen van de Elektriciteitswet evenals de richtlijn 2009/72/EG. 

 

59. Uit de Elektriciteitswet, en nog meer uit richtlijn 2009/72/EG blijkt dat de 

transmissienetbeheerder een transmissietarief niet mag toepassen als het vooraf niet werd 

vastgelegd of goedgekeurd door de regulator. Dit is de werkelijke draagwijdte van artikel 12, 

§ 13 van de elektriciteitswet; artikel 32.1 en 37.6 van de richtlijn 2009/72/EG zeggen niets 

anders wanneer ze bepalen dat de tarieven voor hun inwerkingtreding dienen te worden 

goedgekeurd. 

 

Als gevolg van de vernietiging met terugwerkende kracht van de beslissing van de CREG 

van 22 december 2011 tot goedkeuring van de tarieven van Elia werd de goedkeuring van 

de CREG van de tarieven die Elia sinds 1 januari 2012 had toegepast, vernietigd. Met 

andere woorden, door het arrest van 6 februari 2013 werden de tarieven van Elia toegepast 

zonder te beschikken over een goedkeuring van de regulator, wat problematisch is op grond 

van bovenvermelde bepalingen. Die feitelijke situatie dient dus het voorwerp uit te maken 

van een regularisering (cfr. de rechtspraak van het Hof van Beroep, hierboven geciteerd 

onder randnummer 31. De CREG stemt in dit opzicht in met de opmerking van Elia dat de 

vernietiging van de tariefbeslissing door het Hof van Beroep van Brussel er niet toe geleid 
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heeft dat het net gratis is; de tarieven die sinds 1 januari 2012 werden geïnd, moeten dan 

ook worden gedekt door een nieuwe beslissing van de CREG mits het gezag van het 

rechterlijk gewijsde van het arrest van het Hof van Beroep wordt nageleefd.  

 

60. Volgens artikel 12, § 5, 3° van de Elektriciteitswet moeten er bovendien voor elk jaar 

van de tarifaire periode tarieven worden goedgekeurd: het mag dus niet gebeuren dat er 

tijdens een deel van de tarifaire periode tarieven worden geïnd die niet werden goedgekeurd 

door de regulator. 

 

61. Net de eisen van behoorlijk bestuur gebieden in casu immers dat terugwerkende 

kracht zou worden verleend aan de nieuwe tarieven16. Naast de redenering van Elia en de 

bijhorende motivering ervan (hernomen onder punt 31), die de CREG tot de hare maakt, 

moet eveneens rekening gehouden worden met de volgend elementen: 

 

(i) Rechtszekerheidsbeginsel: 

 

Het vernietigingsarrest van 6 februari 2013 heeft zelf de voordien bestaande tarieven 

met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.  

Om te vermijden dat een hiaat zou ontstaan met betrekking tot de tarifering van de 

ondertussen geleverde prestaties, is vereist dat de nieuwe tarieven eveneens met 

terugwerkende kracht zouden gelden. Zoniet valt er een feitelijke en juridische leemte 

voor de periode tussen 1 januari 2012 en de datum waarop de nieuwe tarieven in 

werking zouden treden, met daaraan gekoppeld een brutale tariefverhoging om de 

misgelopen inkomsten te compenseren én een rechtzettings-/terugstortingsoperatie 

van een haast onmogelijke complexiteit (gelet op de problematiek van de contractuele 

paden en de leverancierswissels zoals hieronder beschreven onder punt 0).  Het hoeft 

geen betoog dat de combinatie van deze elementen zeer nefast zou zijn voor de 

rechtszekerheid van alle betrokken partijen. 

 

(ii)  Gelijkheidsbeginsel: 

 

Zoals Elia uiteenzet op pagina 17 van haar correctief tariefvoorstel, zou de non-

retroactiviteit van de tarieven onvermijdelijk discriminaties in het leven roepen tussen 

de netgebruikers. In dat geval zouden immers de kosten van het netgebruik in de 

                                                 
16

 Over de beginselen van behoorlijk bestuur als tweesnijdend wapen, vatbaar om retroactiviteit zowel 
op te leggen als om deze te verbieden, zie M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- 
en vertrouwensbeginsel” in I. OPDEBEEK et M. VANDAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, 
2006, p. 327. 
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periode tussen 1 januari 2012 en de datum waarop de nieuwe tarieven per hypothese 

in voege zouden treden, worden afgewenteld op een anders samengestelde groep 

netgebruikers dan degene aan wie de kosten feitelijk zijn toe te schrijven. 

 

(iii) Vertrouwensbeginsel: 

 

De netgebruiker moet kunnen vertrouwen op de in de Elektriciteitswetgeving vervatte 

toezegging dat de tarieven voor de toegang tot het transmissienet gebaseerd zijn op 

een niet-discriminerende, transparante en proportionele toewijzing van de kosten. Door 

toe te laten dat er een hiaat ontstaat in deze kostentoewijzing als gevolg van non-

retroactiviteit, zou de CREG de gerechtvaardigde verwachtingen daaromtrent van de 

netgebruikers beschamen. 

 

Ook Elia zelf mag als rechtsonderhorige gerechtvaardigde verwachtingen koesteren 

dat haar liquiditeit en financiële positie niet plots in het gedrang zouden worden 

gebracht door een van rechtswege opgelegde periode van kosteloos netgebruik en de 

daarmee gepaard gaande terugstortingen van reeds ontvangen bedragen.  

 

62. Zowel het Grondwettelijk Hof als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn 

van oordeel dat de wetgeving niet in strijd mag zijn met beginselen van behoorlijk bestuur, 

door toe te laten of op te leggen dat het bestuur die beginselen zou negeren.17 Bijgevolg mag 

het retroactiviteitsverbod uit de Elektriciteitsrichtlijn en de Elektriciteitswet niet zodanig 

absoluut worden opgevat dat het in de weg zou staan van het verlenen van terugwerkende 

kracht aan tarieven waar dit onontbeerlijk is om de beginselen van behoorlijk bestuur na te 

leven.  

 

Derhalve bestaat er aanleiding om de gerechtvaardigdheid van de retroactiviteit nader te 

toetsen aan de criteria die in de rechtspraak zijn uitgewerkt.  

 

Aangezien het beroep op de artikelen 29bis en 29quater van de Elektriciteitswet analoog is 

met het objectief contentieux van de Raad van State dient de vaste rechtspraak van deze 

laatste ter zake als basis.  

 

Daarbij moet wel voor ogen worden gehouden dat het Hof van Beroep te Brussel, in 

tegenstelling tot de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, van mening is dat het niet de 

                                                 
17

 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” 
in I. OPDEBEEK en M. VANDAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, p. 33. 
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bevoegdheid heeft om de effecten van de bepalingen die ze vernietigt in de tijd te 

handhaven. Het is niet ondenkbaar dat deze verschillende situatie het Hof ertoe zou brengen 

om een enigszins ander, mogelijk milder standpunt in te nemen ten aanzien van de 

retroactiviteit van aangevochten beslissingen die gevolg geven aan een eerder 

vernietigingsarrest. 

 

63. Tot op heden is het Hof van Beroep te Brussel echter nog niet in de gelegenheid 

geweest om daarover een eigen jurisprudentie te ontwikkelen.  

 

Daarom blijft het uitgangspunt van de CREG de klassieke formulering van de Raad van 

State, die als volgt luidt:18 

 

“Terugwerkende kracht kan aan een administratieve beslissing  worden verleend ter 

verwezenlijking van een oogmerk van algemeen belang, zoals de goede werking en de 

continuïteit van de openbare dienst of ter regularisatie van een feitelijke of 

rechtstoestand, dat laatste inzonderheid wanneer ter uitvoering van een 

vernietigingsarrest van de Raad van State de wettelijkheid moet worden hersteld, en 

dan nog op voorwaarde dat de terugwerking het vereiste van de rechtszekerheid 

eerbiedigt en geen afbreuk doet aan verkregen rechten.” 

 

64. In casu komt het verlenen van retroactiviteit aan de nieuwe tarieven dus tegemoet 

aan een driedubbel doel van algemeen belang: 

 

(i) de goede werking van de elektriciteitsvoorziening als openbare dienst, die in het 

gedrang dreigt te komen als liquiditeitspositie van de transmissienetbeheerder 

onder druk komt; 

 

(ii) de continuïteit van de toegang tot het transmissienet en van de tarieven 

waartegen dit moet gebeuren; 

 
(iii) het doorvoeren van rechtsherstel ingevolge het vernietigingsarrest van 6 februari 

2013.  

 

Elk van deze redenen op zich zou reeds volstaan als oogmerk van algemeen belang. 

Samengenomen zijn ze nog dwingender. 

                                                 
18

 R.v.St, Unizo, nr. 139.957, 31 januari 2005; R.v.St., De Brauwer, nr. 220.489, 29 augustus 2012. 
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65. Vervolgens moet worden nagegaan of geen van de twee uitsluitingsgronden (cfr. ‘op 

voorwaarde dat’) van toepassing is. Dit is effectief niet het geval: 

 

(i) Geen afbreuk aan verkregen rechten 

 

Door het vernietigingsarrest zijn de voordien geldende tarieven van elke 

rechtskracht ontdaan. In het rechtsverkeer zal aldus moeten worden gehandeld 

alsof die vernietigde beslissing nooit genomen is: het arrest heeft de zaken weer 

in de toestand gebracht waarin ze zich vóór het nemen van de door het arrest 

vernietigde beslissing bevonden (status quo ante). Op basis van de vernietigde 

beslissing konden dus geen rechten worden verkregen. De bedragen die de 

netgebruikers reeds hebben betaald op basis van de toepassing van de door de 

CREG op 22 december 2011 goedgekeurde nettarieven (op basis van een 

beslissing die ondertussen vernietigd werd), reflecteren een puur feitelijke 

situatie. 

 

(ii) Eerbiediging van rechtszekerheid en legitieme verwachtingen 

 

Hierboven is reeds aangetoond dat de retroactiviteit niet schaadt aan de 

rechtszekerheid, maar juist noodzakelijk is om die rechtszekerheid te vrijwaren.  

 

Voorts bieden de herwerkte tarieven voldoende waarborgen dat de legitieme 

verwachtingen van de netgebruikers niet worden verschalkt. 

 

Op het vlak van injectie moeten de herwerkte tarieven worden beschouwd als 

gunstig in hoofde van netgebruikers: de injectietarieven vallen immers weg of 

worden verlaagd. De voorliggende herziening mag dus geen aanleiding geven tot 

klachten wat de injectietarieven betreft. 

 

Op het vlak van afname is er een onderscheid tussen de periode van 1 januari 

2012 tot en met 31 mei 2013 en de periode daarna. Tijdens de eerste periode 

worden de waarde van de afnametarieven gelijkgesteld aan de vernietigde 

tarieven. Netgebruikers die hun gedrag hierop hadden afgestemd, zien hun 

verwachtingen dus volledig bevestigd. Ook deze uitsluitingsgrond vormt dus geen 

bezwaar tegen het verlenen van terugwerkende kracht. 
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66. In bijkomende orde kan de retroactiviteit bovendien worden gesteund op een ander 

arrest van de Raad van State, dat door ELIA wordt aangehaald in haar correctief 

tariefvoorstel.19 Dit arrest had betrekking op een beroep tegen een beslissing die ertoe 

strekte om met retroactief effect de gevolgen te ondervangen van een eerder vernietigde 

beslissing. De Raad van State stelde uitdrukkelijk dat de retroactiviteit aanvaard kon worden 

wanneer de beslissing genomen werd als gevolg van de vernietiging van een voorgaande 

beslissing en het bestuur over geen enkele beoordelingsvrijheid beschikte aangaande de 

datum waarop de beslissing in voege moest treden. De analogie met de transmissietarieven 

is frappant: zoals ELIA aantoont, houdt de wettelijk voorziene opeenvolging van regulatoire 

periodes in dat er geen hiaat mag vallen en de terugwerking tot 1 januari 2012 dus 

gerechtvaardigd is. 

 

 

VI.4 Het principieel standpunt van de CREG over de 

aanpak van Elia 

 

67. Elia stelt voor om: 

 

(i) voor het geheel van de regulatoire periode het tarief voor het gebruik van de 

infrastructuur door de producenten op nul vast te leggen (ook al zou kunnen 

aangetoond worden dat alle producenten gedurende de volledige regulatoire 

periode van dergelijke dienstverlening van Elia genieten, toch zou enerzijds de 

facturatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 aan de producenten die 

op basis van de vernietigde beslissing van een vrijstelling konden genieten, deze 

laatste voor een onoverkomelijke kost ex post plaatsen, terwijl anderzijds enkel 

een facturatie aan de ‘oudere installaties’ als discriminerend werd beoordeeld); 

 

(ii) voor de afnemers van diensten in verband met het gebruik van het net, de 

volledige gebruikskost die Elia geboekt heeft te factureren op basis van een 

getrapt tarief met de datum van 1 juni 2013 als scharnierdatum (cfr. randnummer 

46 waarbij vóór die datum de toegepaste tarieven onveranderd voorgesteld 

blijven en ná die datum een nieuw en hoger gebruikstarief voorgesteld wordt dat 

de dekking van de volledige gebruikskost- over de regulatoire periode 2012-2015 

toelaat); 

                                                 
19

 R.v.St., Palm, nr. 209.040, 19 november 2011 
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(iii) voor de ondersteunende diensten een onderscheid te maken tussen deze die 

gericht zijn op het behoud van het evenwicht in de regelzone en de andere, 

waarbij de kosten van de eerste groep gelijk worden gedragen tussen 

producenten en afnemers en waarbij de kosten van de andere groep enkel door 

de afnemers wordt gedragen (omdat zowel producenten als afnemers tot nog toe 

elk op een eigen wijze bijdroegen in de kosten van de ondersteunende diensten 

wordt zo niemand door een bijkomende facturatie voor de periode tot de 

scharnierdatum geschaad en toch dragen - over de volledige periode - alle 

netgebruikers een billijk deel) 

 

68. De CREG deelt de mening van Elia (cfr. randnummers 29 onder 4.i  en31 onder A.1 en 

A.2infra) dat er voor het geheel van een regulatoire periode gereguleerde nettarieven moeten 

voorhanden zijn en toegepast worden; dat vereist gereguleerde nettarieven die gelden vanaf 

1 januari 2012 en die de volledige regulatoire periode dekken. 

 

69. Op basis van de overtuigende verantwoording van Elia, zoals opgenomen in punt 

2.2.2.A van haar voorstel – hierboven aangehaald onder punt V.3)  en rekening houdend met 

de eigen vaststellingen in de delen VI.1,  VI.2 en VI.3, aanvaardt de CREG principieel de 

werkwijze die Elia in haar correctief voorstel van 2 april 2013 heeft voorgesteld en gevolgd. 

 

In de hiernavolgende hoofdstukken zal de CREG nagaan of de concrete uitwerking ervan 

gebeurde in overeenstemming met de overige geldende wettelijke en reglementaire 

bepalingen. 
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VII. HET CORRECTIEF TARIEFVOORSTEL 

2012-2015: CONCEPT EN GROTE 

LIJNEN 

 

VII.1 Het concept van het correctief tariefvoorstel: 

gericht op  herstel van nettarieven 

 

70. Elia heeft zich bij haar correctief tariefvoorstel van 2 april 2013 in de mate van het 

mogelijke gebaseerd op het rapporteringsmodel van de CREG dat geldt voor ex ante 

rapportering: omdat voornoemd model voor de onderhavige omstandigheden geen 

specifieke vereisten stelt qua informatieverschaffing  heeft Elia op eigen initiatief een aantal 

tabellen toegevoegd. 

 

71. Bij de opmaak van het voorliggend correctief tariefvoorstel speelde het gebruik van 

een aantal datums een belangrijke rol: 

 

(i) de datum van 31 december 2012 die het eerste jaar van de regulatoire periode 

afsloot en waarvoor Elia het kostendekkend karakter wil aantonen van de 

nettarieven die in dat jaar werden toegepast; 

 

(ii) de datum van 1 juni 2013 als scharnierdatum die de omslag naar gewijzigde 

nettarieven inhoudt (de vroegst mogelijke datum van het begin van een nieuwe 

maand, na de geplande datum van beslissing door het Directiecomité van de 

CREG; 

 

(iii) de datum van 1 januari 2014 die de omslagdatum is voor de gebruikstarieven 

voor vermogensonderschrijving op jaarbasis (omdat in 2013 de 

vermogensonderschrijving op jaarbasis al plaatsvond vóór het arrest van 6 

februari 2013. 

 

De regulatoire periode 2012-2015 werd daarom vaak opgesplitst in opeenvolgende periodes, 

gevormd door voornoemde datums. Het correctief tariefvoorstel van Elia heeft inderdaad het 

karakter van een herstelbeslissing. 
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VII.2 Het gebruik van elementen uit de vroegere 

tariefprocedure 

 

72. Met uitzondering van één punt, hadden het arrest van 6 februari 2013 en de teksten 

van de ingediende beroepsprocedures enkel betrekking op de toewijzing van de kosten naar 

kostencentra en tariefdragers en tarieven. Deze procedures maakten dus geen melding van 

problemen in verband met het totaal inkomen dat door de nettarieven moest gedekt worden.  

 
Het verwondert de CREG dan ook niet dat Elia in het nieuwe tariefvoorstel voor de 

verantwoording van een aantal elementen van het totaal inkomen en de ontwikkeling ervan 

over de opeenvolgende jaren van de regulatoire periode 2012-2015, regelmatig verwijst naar 

de documenten en bedragen die in dat verband aan de basis lagen van de vernietigde 

beslissing.  

 
De CREG heeft weliswaar haar Tarifaire Methoden op 28 maart 2013 in die zin gewijzigd dat 

Elia na een vernietiging van een tariefbeslissing de waarden opgenomen in een nieuw 

tariefvoorstel moet afstemmen op de werkelijke waarden die gekend zijn op het ogenblik van 

de indiening ervan, maar dat heeft in onderhavig kader enkel betrekking op de elementen die 

gekend zijn 2 april 2013 of daarop gebaseerd zijn. Voor een belangrijk aantal elementen 

zullen de ramingen onveranderd blijven. Dat geldt per definitie voor de kosten waarop Elia 

voldoende controle kon en kan uitoefenen (de elementen van de zogenaamde ‘Groep 2’ uit 

Bijlage 2 aan de Tarifaire Methoden. Aanpassingen zijn dus logischer voor de elementen van 

het inkomen die behoren tot de zogenaamde ‘Groep 1’, met inbegrip dus van de correcte 

opname van de toepassing van de transfer pricing policy, die uitdrukkelijk is voorzien als een 

element van de Groep 1 en die in de weigeringsbeslissing van 24 november 2011 (onder 

IV.2 en IV.3) het voorwerp heeft uitgemaakt van diepgaand onderzoek. 

 
73. Anderzijds vormen de geraamde volumes aan tariefdragers het type bij uitstek van 

belangrijke elementen die afgestemd moeten worden op de laatst gekende werkelijke 

gegevens. Dat heeft de CREG reeds duidelijk gemaakt in haar – overigens niet betwiste - 

beslissingen van 27 september 201220 en van 29 november 2012
21

 waarbij zij vaststelde dat 

bepaalde tarieven niet langer kostendekkend waren.  

                                                 
20

 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’, 27 september 2012  
21

 CREG, Beslissing (B)121129-CDC-658 E/25 over ‘het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR 
tot aanpassing vanaf 1 januari 2013 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van deze 
voor de toepassing van toeslagen’, 29 november 2012 
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VII.3 Algemene vaststellingen over het voorgestelde 

totaal inkomen en over de voorgestelde tarieven 

 

VII.3.1 Het voorgestelde totaal inkomen 

 

74. Het correctief tariefvoorstel van Elia bevat voor de volledige regulatoire periode 2012-

2015 een voorgesteld totaal inkomen ad 3.185.725.000,00 EUR. In vergelijking met het 

totaal inkomen dat Elia voor diezelfde periode in haar aangepast tariefvoorstel van 13 

december 2011 had voorgesteld en dat de CREG in de ondertussen vernietigde beslissing 

had goedgekeurd (3.231.470.000,00 EUR) betekent dat, zoals blijkt uit tabel 1, een 

vermindering met 45.745.000,00 EUR 

 

Tabel 1: de globale evolutie van het totaal inkomen in de opeenvolgende tariefvoorstellen 

 

 

75. Op de samenstelling van het totaal inkomen gaat de CREG verder in onder het luik 

VIII. 

 

VII.3.2 De voorgestelde tariefsoorten en de evolutie van de nettarieven zelf  

 

76. De voorgestelde tarieven voor de aansluiting op de Elia-netten zijn zo goed als 

ongewijzigd gebleven, net als de opvatting ervan. Deze werden dan ook niet betwist. 

 

77. Elia stelt voor om voor deze regulatoire periode de waarde van het injectietarief 

voor het gebruik van de infrastructuur door de producenten op nul vast te leggen. 

 

Dat betekent dat de kosten voor het gebruik van het net enkel gedekt worden door de 

afnametarieven.  

 

Het totaal inkomen te dekken door tarieven 2012 2013 2014 2015 Totaal

 ( * 1.000,00 EUR) 2012-2015

(1) Aangepast tariefvoorstel 13-12-2011 763.305 796.356 822.249 849.560 3.231.470

(2) Correctief tariefvoorstel 2-4-2013 723.701 781.184 826.495 854.345 3.185.725

(3) = (2) - (1) Verschil Correctief 2013 - Aangepast 2011-39.604 -15.172 4.246 4.785 -45.745
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78. Elia stelt voor om de afnametarieven voor het gebruik van het net, die toegepast 

werden vóór de scharnierdatum van 1 juni 2013, als geldende  nettarieven voor deze periode 

van 1 januari 2012 tot en met einde mei 2013 goed te keuren. 

 

Voor de resterende duur van de regulatoire periode, dus na de scharnierdatum van 1 juni 

2013,  stelt Elia nieuwe waarden van deze tarieven voor, die 11 % hoger liggen dan deze 

voor dezelfde diensten vóór 1 juni 2013. In vergelijking met de regulatoire periode 2008-2011 

liggen de gemiddelde tarieven voor het gebruik van het net in de regulatoire periode 2012-

2015, afhankelijk van het spanningsniveau 8 % tot 21% hoger dan het overeenstemmende, 

vlak tarief in de periode 2008-2011. 

 

79. Uit het correctief tariefvoorstel van Elia blijkt dat Elia voor de kosten van de 

ondersteunende diensten, meer bepaald voor de diensten die bijdragen tot het waarborgen 

van het evenwicht van de regelzone, naast een getrapt afnametarief ook een constant 

injectietarief voorstelt. Dat laatste geldt vanaf 1 januari 2012.  

 

Voor de overige ondersteunende diensten legt Elia in haar correctief tariefvoorstel de 

tarieflast enkel bij de afnemers (door middel van een getrapt afnametarief). 

 

Omdat in de vernietigde beslissing het grootste gedeelte van de kosten van ondersteunende 

diensten integraal ten laste van de injectie was gelegd, ontstaat hierdoor - in vergelijking met 

de periode vóór de scharnierdatum - een substantiële verhoging van de kosten voor de 

afnemers (met 72 tot 160%). Toch betreft het voor de globaliteit van de ondersteunende 

diensten ten overstaan van het vlakke tarief uit de periode 2008-2011 geen kostenstijging 

(evolutie van 0% tot - 6%) 

 

80. De CREG behandelt de verklaring van deze evoluties in het Hoofdstuk XV infra. 

 

 

VII.3.3 De tarieflast voor de netgebruikers 

 

81. De evolutie van de tarieflast voor de afnemers voor het geheel van de regulatoire 

periode 2012-2015 is weergegeven in de onderstaande Tabel 1. Deze tabel bevat voor vier 

type-klanten van Elia de kost per afgenomen MWh en vergelijkt deze met de periode 2008-

2011. 
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Tabel 2: Evolutie van de tarieflast voor 4 typeklanten van Elia ( EUR/MWh) 

 

NETKOST GEBRUIK & ANCILLARIES voor type-klant Tarieven Tarief Tarief Tarief Gemiddeld Gemiddeld  2013-2015 2012-2015 2012 2012-2015

 (in EUR/MWh) 2008-2011 1-1-2012 tot 1-6-2013 tot 2014-2015 tarief tarief t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.

31-5-2013 31-12-2013 2012-2015 2013-2015 2012 2008-2011 2008-2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(2)% (8) = (5)/(1)% (9) = (2) / (1)%(10) = (5) / (2)%

Volgens akte CREG 658E/09 658E/19=26 658E/26 658E/26 658E/26

d.d. 13-12-2007 22-12-2011 11-4-2013 11-4-2013 11-4-2013

TYPEKLANT IN NETTEN 150-220-380 kV 

GEBRUIK VAN HET NET

Onderschreven vermogen 1,7423 1,8443 1,8443 2,2063 2,0253 2,0856 13% 16% 6% 9,81%

Systeembeheer 0,5419 0,5542 0,5646 0,5646 0,5609 0,5632 2% 4% 2% 1,21%

Totaal gebruik net 2,2842 2,3985 2,4089 2,7709 2,5862 2,6488 10% 13% 5% 7,83%

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 1,0088 0,4301 1,2317 1,2317 0,9478 1,1204 160% -6% -57% 120,37%

TOTAAL VOOR GEBRUIK & ANCILLARIES 3,2930 2,8286 3,6406 4,0026 3,5340 3,7692 33% 7% -14% 24,94%

TYPEKLANT TRANSFORMATIE NAAR NETTEN 70-36-30 kV

GEBRUIK VAN HET NET

Onderschreven vermogen 2,8442 3,1695 3,1695 3,7916 3,4806 3,5842 13% 22% 11% 9,81%

Systeembeheer 0,7774 0,8094 0,8213 0,8213 0,8171 0,8196 1% 5% 4% 0,95%

Totaal gebruik net 3,6216 3,9789 3,9908 4,6129 4,2976 4,4039 11% 19% 10% 8,01%

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 1,1175 0,5323 1,3339 1,3339 1,0500 1,2226 130% -6% -52% 97,26%

TOTAAL VOOR GEBRUIK & ANCILLARIES 4,7391 4,5112 5,3247 5,9468 5,3476 5,6264 25% 13% -5% 18,54%

TYPEKLANT IN NETTEN 70-36-30 kV

GEBRUIK VAN HET NET

Onderschreven vermogen 4,8453 4,8855 4,8855 5,8445 5,3650 5,5248 13% 11% 1% 9,81%

Systeembeheer 1,1933 1,1606 1,1724 1,1724 1,1682 1,1708 1% -2% -3% 0,66%

Totaal gebruik net 6,0386 6,0461 6,0579 7,0169 6,5332 6,6956 11% 8% 0% 8,06%

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 1,4892 0,9489 1,7505 1,7505 1,4666 1,6392 73% -2% -36% 54,56%

TOTAAL VOOR GEBRUIK & ANCILLARIES 7,5278 6,9950 7,8084 8,7674 7,9998 8,3348 19% 6% -7% 14,36%

TYPEKLANT TRANSFORMATIE NAAR MIDDENSPANNING

GEBRUIK VAN HET NET

Onderschreven vermogen 6,0346 6,6918 6,6918 8,0053 7,3486 7,5675 13% 22% 11% 9,81%

Systeembeheer 1,2910 1,5393 1,5495 1,5495 1,5459 1,5481 1% 20% 19% 0,43%

Totaal gebruik net 7,3256 8,2311 8,2413 9,5548 8,8944 9,1156 11% 21% 12% 8,06%

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 1,4877 0,9634 1,7650 1,7650 1,4811 1,6537 72% 0% -35% 53,74%

TOTAAL VOOR GEBRUIK & ANCILLARIES 8,8133 9,1945 10,0063 11,3198 10,3755 10,7692 17% 18% 4% 12,85%
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82. Kolom 8 van tabel 2 vermeldt de procentuele evolutie van de afnamekost op basis 

van het correctief tariefvoorstel ten overstaan van de gemiddelde tarieflast in de vorige 

regulatoire periode.  

 

83. Kolom 9 bevat de evolutie van de netkosten die de afnemers opliepen op basis van 

de nettarieven die door het arrest van 6 februari 2013 vernietigd werden ten overstaan van 

de gemiddelde tarieflast in de vorige regulatoire periode.  

 

Kolom 10 bevat de evolutie van de gemiddelde netkosten op basis van de gemiddelde 

netkost voor de huidige regulatoire periode ten opzichte van de tot nog toe betaalde 

nettarieven.  

 

Het is duidelijk dat, naargelang de relatieve impact van de tariefkost voor de ondersteunende 

diensten in de totale tarieflast, ook de procentuele schommelingen het grootst zijn.  
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VIII. HET TOTAAL INKOMEN 

 

84. Het totaal inkomen van de netbeheerder voor een regulatoire periode 

vertegenwoordigt het bedrag dat door de nettarieven in diezelfde regulatoire periode gedekt 

moet worden. 

 

In overeenstemming met het artikel 11 van de Tarifaire Methoden voor de transmissie van 

elektriciteit bevat het drie elementen: 

 

(i) een billijke marge en afschrijvingen ter vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd 

in het net om de optimale werking ervan op lange termijn te waarborgen (verder 

onder deel IX ); 

 

(ii) een dekking van de kosten van de netbeheerder (verder onder deel X ); 

 

(iii) desgevallend, met betrekking tot gereguleerde materiële vaste activa die buiten 

gebruik worden gesteld, het deel van de meerwaarde bedoeld in artikel 24 dat op 

de betreffende activa betrekking heeft (verder onder deel XI ). 

 

85. De grote bestanddelen van dit totaal inkomen en hun evolutie zijn opgenomen in de 

onderstaande tabel 3.  
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Tabel 3: De samenstelling van het voorgestelde totaal inkomen Elia 2012-2015 

 

 

Het is duidelijk dat de sterke vermindering in het correctief tariefvoorstel van het totaal 

inkomen dat door de nettarieven gedekt moet worden, zich hoofdzakelijk situeert in het jaar 

2012. Het was het gevolg van (i) een beduidende vermindering van de billijke winstmarge ( -

8.000.000,0 EUR) als gevolg  van de lage OLO rentevoet, (ii) van lagere kosten in de Groep 

1 van niet-beheersbare kosten (ondersteunende diensten -17.000.000,00 EUR en financiële 

lasten -8.000.000,00 EUR)  en (iii) een verhoging van bepaalde opbrengsten 

(veilingopbrengst capaciteit grenzen +10.000.000 EUR). 

 

 

 

 

Element van het totaal inkomen 2012 2013 2014 2015 Totaal

 (CORRECTIEF tariefvoorstel 2-4-2013) 2012-2015

Billijke marge en afschrijvingen 150.742 161.272 167.826 175.642 655.482

Kosten van de netbeheerder 559.480 600.433 639.511 659.266 2.458.690

Meerwaarde iRAB bij buitendienststelling 13.479 19.479 19.158 19.437 71.553

Totaal inkomen (correctief tariefvoorstel 2-4-2013) 723.701 781.184 826.495 854.345 3.185.725

Element van het totaal inkomen 2012 2013 2014 2015 Totaal

 (aangepast tariefvoorstel 13 -12-2011) 2012-2015

Billijke marge en afschrijvingen 158.876 161.727 167.440 175.282 663.325

Kosten van de netbeheerder 590.200 615.002 635.505 654.694 2.495.401

Meerwaarde iRAB bij buitendienststelling 14.229 19.627 19.304 19.584 72.744

Totaal inkomen (aangepast tariefvoorstel 13-12-2011) 763.305 796.356 822.249 849.560 3.231.470
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IX. BILLIJKE MARGE EN AFSCHRIJVINGEN 

 

IX.1 De billijke winstmarge 

 

86. De in het inkomen begrepen billijke marge voor de vergoeding van de in het net 

geïnvesteerde kapitalen is een wezenlijk element van deze methode: ze biedt enerzijds 

voldoende waarborgen voor de optimale werking en de leefbaarheid van het net en biedt 

anderzijds aan de netbeheerder een gunstig vooruitzicht met betrekking tot de toegang tot de 

kapitaalmarkten op lange termijn. Op basis van het succes van de beursgang van de 

aandelen van de netbeheerder, van de doorgevoerde kapitaalsverhoging  en van de door 

hem uitgeschreven obligatieleningen, is het duidelijk dat deze toegang nu al een feit is.. 

 

De hoogte van de billijke winstmarge wordt gekoppeld aan de investeringen van de 

netbeheerder in zijn netinfrastructuur. Deze keuze verzekert een blijvende inspanning van de 

netbeheerder om te investeren in zijn netinfrastructuur met een transmissiefunctie. 

 

87. Omdat voor de vergoeding van de andere financiële middelen – andere dan het eigen 

vermogen - die nodig zijn voor de bedrijfswerking de methodologie een vergoeding voorzien 

is sui generis (nl. de gewaarborgde recuperatie van de zgn. ‘embedded financial costs’ ), 

heeft de billijke winstmarge enkel betrekking op de vergoeding van het eigen vermogen voor 

de financiering van de kapitalen die in de netten geïnvesteerd zijn. 

 

Die vergoeding wordt bepaald door de toepassing van een rendementspercentage op een 

gereguleerd actief. 

 

 

IX.1.1 Het gereguleerd actief  

 

88. In overeenstemming met de gangbare notie ‘Invested capital’ bestaan de in het net 

geïnvesteerde kapitalen bestaan nog steeds uit een van de in opdracht van de toenmalige 

regering in het jaar 2000 door drie revisorenkantoren uitgevoerde waardering afgeleide 

economische waarde van de materiële vaste activa van de netbeheerder enerzijds en uit 

diens berekende behoefte aan bedrijfskapitaal anderzijds.  
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89. Samen vormen beide componenten een in de tijd evoluerend gereguleerd actief, 

waarop een door toepassing van het internationaal erkende Capital Asset Pricing Model 

(hierna: CAPM) tot stand gekomen rendementspercentage wordt toegepast, waarop de 

CREG toeziet. Omdat het CAPM-model net rekening houdt met de relatie tussen de door 

een belegger verwacht netto rendement enerzijds en met de mate waarin het risico van 

dergelijke belegging in aandelen van de netbeheerder bijdraagt tot het algemeen risico van 

de Belgische aandelenmarkt anderzijds, komt een billijke return on investment tot stand.  

 

90. De CREG heeft bij de controle van de waarden van het gereguleerd actief die Elia in 

haar correctief tariefvoorstel hanteert vastgesteld dat deze in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van artikel 14 van de Tarifaire Methoden ter zake.  

 

Opvallend daarbij is de belangrijke toename van de voorziene investeringen, die blijken uit 

onderstaande tabel 3.  

 

Elia benadrukt dat, net als het tariefvoorstel van 30 juni 2011, ook het voorliggend correctief 

tariefvoorstel geen investeringsbedragen bevat voor de uitbreiding van haar gereguleerde 

offshore activiteiten. 

 

91. De CREG keurt 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 goedkeuring inhoudt van de werkelijke investeringsuitgaven in de loop van 

de regulatoire periode 2012-2015 noch enige vorm van prefinanciering van dergelijke 

projecten toelaat.  
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Tabel 3bis:  De evolutie van de investeringen waarmee rekening gehouden wordt voor de berekening 

van de RAB en van de tarifaire afschrijvingen ( * 1000,00 EUR) 

 

 

 

 

IX.1.2 Het rendementspercentage 

 

92. In overeenstemming met het Capital Asset Pricing Model, voorzien artikelen 15, 16, 

17 en 18 van de Tarifaire Methoden de nodige bepalingen voor de parameters ‘risicovrije 

rente’, ‘marktrisicopremie’ en wegingscoëfficiënt Bèta. 

 

93. De CREG heeft bij de controle van de berekende waarden van deze parameters die 

Elia in haar correctief tariefvoorstel hanteert, vastgesteld dat deze in overeenstemming zijn 

met de voornoemde bepalingen van de Tarifaire Methoden. 

 

 

IX.1.3 De voorgestelde bedragen 

 

94. De CREG heeft bij de controle van de waarden van de billijke winstmarge die Elia in 

haar correctief tariefvoorstel hanteert vastgesteld dat deze correct berekend zijn.  

 

De daling van de OLO rentevoet heeft een beduidende daling (ruim 10%) van de voorziene, 

gewaarborgde billijke winstmarge voor gevolg. 

 

Bedragen * 1.000,00 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 Waals 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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IX.1.4 Een netto vergoeding 

 

95. Omdat de billijke marge een netto vergoeding is, die gewaarborgd is na toepassing 

van de werkelijke vennootschapsbelasting, wordt de werkelijke vennootschapsbelasting die 

op de winst verschuldigd is, ten laste genomen van de nettarieven. De werkelijk 

verschuldigde vennootschapsbelasting is een element van de geraamde kosten bedoeld in 

hoofdstuk X. 

 

 

IX.2 De afschrijvingen 

 

96. Vanuit dezelfde houding als deze bedoeld in randnummer 91 supra over de 

investeringen, keurt de CREG als ‘kostenenveloppe’ het geheel van de 

afschrijvingsbedragen goed die samenhangen met de nieuwe investeringsuitgaven die in de 

berekening van het gereguleerde actief zijn opgenomen. Deze afschrijvingen zijn door Elia, 

zonder uitzondering, berekend met toepassing van de afschrijvingstermijnen en lineaire 

methoden, bedoeld in artikel 14, § 4, van de Tarifaire Methoden. 

 

 

IX.3 Incentive Y2 

 

97. In overeenstemming met punt 1.4 van Bijlage 2 bij de Tarifaire Methoden heeft Elia 

voor de eerste maal in het voorliggend correctief tariefvoorstel de bedragen voor deze 

incentive voorzien. Ter herinnering, het betreft een incentive die gebaseerd is op de 

bepalingen van artikel 37 (8) van de Europese Richtlijn 2009/72/EG en daarom nu ook deel 

uitmaakt van de Tarifaire Methoden. 

 

98. In haar tariefverslag over het jaar 2012 rapporteert Elia een nettobedrag dat 

overeenkomt met het behalen van 86% van de maximale incentive. Voor de jaren 2013, 

2014 en 2015 bevat het correctief tariefvoorstel een bedrag dat overeenkomt met 75 % van 

het maximale bedrag. De CREG stelt vast dat deze raming eerder conservatief is en 

beschouwt de bedragen daarom als redelijk. 
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IX.4 Samenvatting van de vaststellingen met betrekking 

tot de hoofdrubriek ‘billijke marge en 

afschrijvingen’ 

 

99. De CREG heeft na grondige controle en gedetailleerde analyse van de hoofdrubriek 

‘billijke marge en afschrijvingen’ geen vaststellingen gedaan die aanleiding geven tot een 

aanpassing van het correctief tariefvoorstel en aanvaardt daarom de hieromtrent 

voorgestelde elementen van het totaal inkomen. 
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X. DE KOSTEN 

 

100. Hoofdstuk III.2 van de Tarifaire Methoden beschrijft de kostencategorieën die deel 

uitmaken van het totaal inkomen van de netbeheerder. Daarin wordt verduidelijkt dat het 

totaal inkomen de werkelijke kosten dekt, voor zover ze niet als onredelijk werden 

beschouwd. 

 

De kostenelementen worden in twee groepen gesplitst afhankelijk van het feit of ze al dan 

niet "beheersbaar" zijn, met andere woorden of ze al dan niet voorwerp uitmaken van de 

stimulans tot verdere verbetering van de productiviteit en de efficiëntie (X-factor). 

 

Deze opsplitsing van de kostenelementen wordt voorgesteld in bijlage 2 van de tarifaire 

methoden. 

 

101. De "niet-beheersbare" elementen van Groep 1 maken geen voorwerp uit van de X-

factor. Het verschil tussen de goedgekeurde gebudgetteerde waarde (na ex-ante onderzoek 

van de redelijkheid) en de goedgekeurde werkelijke waarde (na ex-post onderzoek van de 

redelijkheid) vormt hetzij een regulatoire vordering hetzij een regulatoire schuld die niet 

bestemd wordt aan de netbeheerder maar overgedragen wordt naar het totaal inkomen van 

de volgende regulatoire periode en in rekening wordt genomen voor de vaststelling van de 

tarieven van deze periode. Van Groep 1 maakt de factor Y2 eveneens deel uit die is 

opgenomen onder de eerste component 'billijke marge'. 

 

102. De "beheersbare" elementen van Groep 2 maken deel uit van de X-factor. Voor deze 

kostenelementen is het verschil tussen de goedgekeurde gebudgetteerde waarde (na ex-

ante onderzoek van de redelijkheid en na toepassing van de X-factor) en de werkelijk 

goedgekeurde waarde (na ex-post onderzoek van de redelijkheid) bestemd voor de 

netgebruiker. Zo maakt het verschil, de Y1-factor, deel uit van het totaalinkomen van de 

netbeheerder.  

 

103. In vergelijking met het aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011 vertoont de 

samenstelling van de rubriek ‘kosten’, zoals opgenomen in tabel 4, een belangrijke 

ontwikkeling voor het geheel van de elementen van Groep 1. 
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Tabel 4: Evolutie van de samenstellende delen van de inkomensrubriek ‘kosten’ 

 

 

 

X.1 Analyse van de elementen van Groep 1 

 

104. Na grondige controle en analyse van de volgende elementen van deze Groep besluit 

de CREG dat de deze geen aanleiding geven tot specifieke toelichting, ondermeer omdat de 

aanpassingen niet materieel zijn of omdat de herneming van de eerdere bedragen logisch 

was. 

 

De volgende rubrieken zijn niet aangepast door Elia en worden aanvaard door de CREG: de 

personeelskosten verbonden aan niet-actieve medewerkers of hun rechthebbenden, de 

verschuldigde onroerende voorheffing en de lokale belastingen, de geboekte minderwaarden 

en de geboekte waardeverminderingen. 

 

 

X.1.1 De aankoop van ondersteunende diensten 

 

105. Elia stelt gewijzigde bedragen voor ten opzichte van het aangepast tariefvoorstel 

2012-2015 van 13 december 2011 om rekening te houden met de relevante informatie die nu 

gekend is. Het voorgestelde bedrag voor dit volledige element voor de regulatoire periode is 

2% gedaald (13,7 M EUR). 

 
Wat de component "reservatie van de hulpmiddelen" van dit element betreft stelt de CREG 

het volgende vast: 

 

(i) De evolutie van de gecontracteerde en te contracteren volumes voor 2014 en 

2015 is conform de beslissing van de CREG 120621-CDC-1162 van 21 juni 2012 

De kosten binnen de opeeenvolgende tariefvoorstellen 2012 2013 2014 2015 Totaal

 ( * 1.000,00 EUR) 2012-2015

Groep 1 - Niet beheersbaar

(1) Aangepast tariefvoorstel 13 december 2011 324.500 341.066 353.950 365.121 1.384.637

(2) Correctief tariefvoorstel 2 april 2013 293.780 326.497 357.956 369.693 1.347.926

(3) = (12) - (1) Verschil -30.720 -14.569 4.006 4.572 -36.711

Groep 2 -Beheersbaar

(1) Aangepast tariefvoorstel 13 december 2011 265.700 273.936 281.555 289.573 1.110.764

(2) Correctief tariefvoorstel 2 april 2013 265.700 273.936 281.555 289.573 1.110.764

(3) = (12) - (1) Verschil 0 0 0 0 0

Totaal kosten

(1) Aangepast tariefvoorstel 13 december 2011 590.200 615.002 635.505 654.694 2.495.401

(2) Correctief tariefvoorstel 2 april 2013 559.480 600.433 639.511 659.266 2.458.690

(3) = (12) - (1) Verschil -30.720 -14.569 4.006 4.572 -36.711
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over de bepaling van hulpmiddelen voor het jaar 2013 en de voorschriften van 

ENTSO-E; 

 

(ii) Voor het boekjaar 2013 heeft ELIA de prijzen van het Koninklijk Besluit van 18 

december 2012 houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor 

het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende 

producenten correct gehanteerd; 

 

(iii) Voor de boekjaren 2014 en 2015 stelt ELIA voor om de verhoging van de prijzen 

voor de reserves te beperken tot 2% per jaar in vergelijking met de prijzen van 

2013. 

 

Omdat er momenteel te veel onzekerheden zijn rond de markt van de reserves, zowel in de 

richting van een daling als van een stijging van de prijzen, kan er niet met genoeg zekerheid 

een besluit worden genomen over een duidelijke evolutie van de prijzen voor de reserves in 

2014 en 2015. De CREG aanvaardt het voorstel van ELIA voor deze component dan ook. 

 

Voor de component "aankoop" van energieblokken met het oog op de compensatie van 

netverliezen  stelt de CREG vast dat ELIA een daling van het budget voor 2013 voorstelt, 

hetzij -4.61 miljoen euro (-15%), op basis van de reeds beschikbare werkelijke gegevens. 

 

Toch stelt Elia voor om dezelfde bedragen te hanteren als voor 2014 en 2015 zoals 

gebudgetteerd in het kader van het tariefvoorstel 2012-2015 van 1 juli 2011, terwijl de aan te 

kopen volumes op lange termijn (een jaar) voor de dekking van verliezen bijna constant zijn 

voor de boekjaren 2013 tot 2015. Elia rechtvaardigt deze keuze door het feit dat de prijs van 

deze energie die een jaar op voorhand is aangekocht, vastgelegd is via zogenaamde 

omgekeerde veilingen. Op die manier hangt de prijs volledig af van de marktomstandigheden 

op het moment waarop Elia een bod doet. Het is dus onmogelijk om met voldoende 

zekerheid in te schatten of de prijzen al dan niet lager dan het budget zullen blijven. 

 

De CREG deelt de mening van ELIA over het feit dat geen enkel concreet element het nu 

mogelijk maakt deze gebudgetteerde bedragen duidelijk en met zekerheid in vraag te stellen. 

De CREG keurt de bedragen voor de aankoop van energie voor de dekking van verliezen die 

ELIA heeft voorgesteld dan ook goed. 
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X.1.2 De vergoedingen voor het gebruik van netten van derden 

 

106. ELIA stelt een globale daling van het budget van dit element met 2% voor om 

rekening te houden met de nieuwe waarden die nu gekend zijn, namelijk de daling van de 

OLO en de herberekening van de parameter Bèta. 

 

107. De geschatte waarde van de OLO voor de periode 2012-2015 in het kader van het 

tariefvoorstel 2012-2015 van 1 juli 2011 was 3.993%. Deze schatting was het gemiddelde 

van de 4 laatste volledige jaren van de jaarlijkse gemiddelden van de OLO-rente op 10 jaar. 

Als gevolg van de historische daling van deze rente in 2012 stelt ELIA voor 2013 tot 2015 

een waarde van 3.6413% voor. 

 

108. De waarde van de coëfficiënt Bèta werd op 0,2 vastgelegd op basis van artikel 17 van 

de tarifaire methoden dat bepaalt dat het product ‘risicopremie x Bèta’ minstens 70 bp is. 

Aangezien de risicopremie was vastgelegd op 3,5% dient de bèta op minstens 0.2 te worden 

vastgelegd. ELIA leeft artikel 17 van de tarifaire methoden dan ook na. 

 

109. Aangezien de tarifaire methoden voor de netten met een transmissiefunctie het 

gebruik van een illiquiditeitscoëfficiënt niet voorzien, heeft Elia geen rekening gehouden met 

dergelijke coëfficiënt. 

 

110. Omwille van alle hierboven verklaarde redenen aanvaardt de CREG het voorstel van 

ELIA. 

 

 

X.1.3 De financiële lasten 

 

111. Krachtens artikel 11, 2° maken de financiële lasten deel uit van de kosten van de 

netbeheerder gedekt door het totaalinkomen. Dit is het principe van de "embedded debt". 

 

112. De in rekening genomen schulden evolueren jaarlijks rekening houdend met 

financieringsbehoeften als gevolg van de terugbetaling van leningen waarvan de looptijd 

verstreken is en nieuwe financieringsbehoeften. In het kader van het aangepast tariefvoorstel 

van 13 december 2011 had ELIA een reeks wijzigingen van haar schulden voor de periode 

2012-2015 meegedeeld.  
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De CREG oordeelde dat deze wijzigingen en rentevoeten redelijk waren. 

 

113. Het bedrag van de financiële nettolasten dat ELIA nu voor de periode 2013-2015 

heeft voorgesteld ligt 12.522.000,00 EUR lager dan het budget dat de CREG vroeger had 

goedgekeurd. 

 

114. Deze daling van het budget voor de periode 2013-2015 is in het bijzonder gebaseerd 

op de volgende vaststellingen:  

 

i. een daling van de kost van de bestaande back-up facilities; 

ii. een daling van de kost van de aandeelhouderslening; 

iii. voor de "replacement bond 2013": 

 

- een geleend bedrag van 750 MEUR in plaats van de voorziene 500 

MEUR 

-  een verwachte rentevoet van 4% in plaats van de voorziene 4,53% 

-  de effectieve afsluiting van de lening begin 2013 in plaats van eind 

2012. 

 

De CREG stelt vast dat ELIA de talrijke evoluties met betrekking tot haar schulden sinds het 

aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011 correct in rekening heeft gebracht; 

Na een grondige controle en analyse keurt de CREG de bedragen voor de financiële lasten 

die ELIA had voorgesteld goed. 

 

 

X.1.4  De verschuldigde vennootschapsbelasting 

 

115. Wat het bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting betreft dat ten laste van 

de nettarieven wordt gelegd, voorziet Elia in haar correctief tariefvoorstel, ten overstaan van 

in haar aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011, een globale toename met ruim 6 

miljoen euro. 

 

Elia houdt bij de berekening van dat bedrag terdege rekening met de voordelen van de 

toepassing van de notionele intrestaftrek ten bate van de nettarieven: zoals gesteld in deel 

IX.1.3 supra, is de billijke winstmarge een netto vergoeding. Daarom kan enkel de werkelijk 

verschuldigde vennootschapsbelasting (dus ná de verrekening van de notionele intrestaftrek) 

ten laste van de nettarieven worden gelegd. 
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Hoewel het gewaarborgde bedrag aan netto billijke winstmarge in het correctief tariefvoorstel 

met 10% daalt (cfr. randnummer 94 supra) en hoewel Elia een voor de netgebruikers 

gunstige verlenging van de beslissing van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale 

zaken kon bekomen, wordt de voorziene last van de verschuldigde vennootschapsbelasting 

verhoogd. Dit wordt verklaard door enerzijds de toevoeging van de nieuwe incentive Y2 

(waarvoor in de rubriek ‘incentive’ enkel een bedrag ná toepassing van de 

vennootschapsbelasting werd voorzien) en anderzijds door de gewijzigde wetgeving op het 

vlak van de rentevoeten die bij de berekening van de notionele intrestaftrek mogen 

gehanteerd worden.  

 

Elia stelt daarom voor om zich voor de resterende jaren van de regulatoire periode te richten 

op de werkelijke belastingvoet voor het jaar 2012. 

 

Na grondige controle en analyse, aanvaardt de CREG de voorgestelde bedragen en de 

motivering ervan als redelijk. 

 

 

X.1.5 De opbrengsten uit de veilingen van capaciteit op de grenzen 

 

116. In vergelijking met haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia in haar correctief 

tariefvoorstel rekening gehouden met hogere opbrengsten uit de veiling van capaciteit op de 

grenzen: na de vaststelling van hogere inkomsten in het exploitatiejaar 2012 (+ 

10.000.000,00 EUR), heeft Elia ook het cijfer voor 2013 (waarvan de opbrengst voor de 

veiling van jaarcapaciteit en het inkomen voor een gedeelte van de maandcapaciteiten bij de 

indiening van het correctief tariefvoorstel al gekend waren) verhoogd met ruim 12.000.000,00 

EUR. 

 

Elia stelt over onvoldoende aanduidingen te beschikken om de eerdere cijfers over 2014 en 

2015 aan te passen.  [VERTROUWELIJK]  Bij gebrek daaraan heeft Elia de verwachte 

opbrengsten voor de jaren 2014 en 2015 op het vroegere niveau gehandhaafd.  

 

Na grondige controle en gedetailleerde analyse aanvaardt de CREG de uitgangspunten van 

Elia ter zake. 
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X.1.6 Het overgedragen saldo uit de vorige regulatoire periode 

 

117. In de tweede jaarhelft van 2011 had de CREG, bij gebrek aan een wettelijk kader, 

nog geen beslissingen kunnen nemen over de regulatoire saldi voor alle jaren van de 

regulatoire periode 2008-2011. De CREG had dan ook aan Elia gevraagd om voor die 

rubriek geen bedragen op te nemen in haar aangepast tariefvoorstel. 

 

Op het ogenblik van de opmaak van het correctief tariefvoorstel lagen die saldi wel formeel 

vast. Elia heeft daarom met betrekking tot de regulatoire periode 2008-2011 een regulatoire 

vordering ad 9.329.000,00 EUR als kost voorzien. 

 

Na grondige controle en analyse, gaat de CREG  akkoord met deze werkwijze. Omdat het 

bedrag ervan een werkelijke en gekende kost vormt, is de werkwijze integraal in 

overeenstemming met haar Tarifaire Methoden, meer bepaald wat betreft Bijlage 2, onder 1, 

h en wat betreft Bijlage 2, onder 2.1 , 13°. 

 

 

X.2 Elementen die behoren tot Groep 2 

 

118. Wat betreft de toepassing van de zogenaamde X-factor in het correctief tariefvoorstel 

verwijst Elia naar de methode die afgesproken werd voorafgaand aan het Aangepast 

tariefvoorstel van 13 december 2011.  

 

Op basis van een voorziene inflatie van 1,9%; 2,0% en 2,1% tussen respectievelijk de jaren 

2013/2012; 2014/2013 en 2015/2014 achtte Elia het haalbaar om een nominaal bedrag aan 

X-factor ad 25.000.000,00 EUR als volgt te spreiden over de opeenvolgende exploitatiejaren: 

 

 2012 - 10.000.000,00 EUR 

 2013 -   7.000.000,00 EUR 

 2014 -   5.000.000,00 EUR 

 2015 -   3.000.000,00 EUR 

  - 25.000.000,00 EUR 

 

De CREG stelde toen vast dat dit bedrag in het totaal overeenkomt met de X-factor die aan 

Elia werd opgelegd voor de lopende regulatoire periode 2008-2011. Dit is het logische 

gevolg van de keuze van de CREG in 2007 om de zogenaamde ‘incumbent inefficiency’ die 
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de CREG in de loop van 2007 via een benchmarkingproject had vastgesteld, te spreiden 

over 2 opeenvolgende regulatoire periodes.  

 

Elia heeft dezelfde, afgesproken bedragen hernomen in haar correctief tariefvoorstel van 2 

april 2013. 

 

119. De combinatie van de werkelijke inflatie in 2012 en de laatste vooruitzichten met 

betrekking tot de inflatie in 2013 ligt over het algemeen dicht bij de schattingen van de inflatie 

uit het correctief tariefvoorstel 2012-2015. 

 

120. In haar tariefverslag 2012 heeft ELIA reële beheersbare kosten (Groep 2) onder het 

budget gerapporteerd. Dit verschil, Y1 genaamd, wordt toegeschreven aan de netbeheerder. 

Bijgevolg is de totale werkelijke waarde van de kost van Groep 2 die ELIA heeft 

gerapporteerd, maar de CREG nog niet heeft goedgekeurd identiek aan het budget uit het 

tariefvoorstel 2012-2015. 

 

121. A priori is er geen enkel objectief element gevonden dat een wijziging van de 

gebudgetteerde bedragen voor de beheersbare elementen voor de periode 2013-2015 zou 

kunnen motiveren. 

 

122. Omwille van de bovenvermelde redenen stelt ELIA voor om de in het correctief 

tariefvoorstel voorgestelde waarden te hernemen. 

 

123. Na grondige controle en analyse, gaat de CREG akkoord met de voorgestelde 

werkwijze en met de voorgestelde bedragen die geen wijzigingen inhouden in vergelijking 

met het aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011.  

 

 

X.3 Samenvatting van de vaststellingen met betrekking 

tot de hoofdrubriek ‘kosten’ 

 
124. De CREG heeft bij haar analyse van de hoofdrubriek ‘kosten’ geen vaststellingen 

gedaan die aanleiding geven tot een aanpassing van het correctief tariefvoorstel en 

aanvaardt daarom de hieromtrent voorgestelde elementen van het totaal inkomen. 
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XI. DE MEERWAARDE iRAB BIJ 

BUITENDIENSTSTELLING VAN 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

125.  Sinds het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 dat uitvoering gaf aan de meerjaren- en 

bevorderende regulering maakt de meerwaarde iRAB bij buitendienststelling van 

investeringen deel uit van het totaal inkomen van Elia.   

 

126. Naast het stelsel van de embedded financial costs dat aan de vermogensverschaffers 

de regulatoire waarborg biedt voor het recupereren van de vermogenskosten, levert ook het 

bijzondere stelsel dat geldt bij buitendienststelling van materiële vaste activa 

(‘Decommissioning’) een belangrijke bron van (auto)financiering met het oog op de 

omvangrijke investeringsnoden in de netten. 

 

De in artikel 14, §1, 3° van de Tarifaire Methoden opgenomen evolutieregels van het 

gereguleerd actief bepalen dat, voor wat de in de loop van de regulatoire periode 

buitendienst gestelde materiële vaste activa betreft, dat naast het verrekenen van de 

eventuele netto boekwaarde van deze activa, voor wat de buiten dienst gestelde activa 

betreft, die deel uitmaakten van de initiële waarde van het gereguleerd actief, op het ogenblik 

van hun effectieve buitendienststelling, ook rekening gehouden met dat deel van de 

bedoelde meerwaarde iRAB die betrekking heeft op het betreffend activum.  

 

Enkel na controle en goedkeuring door de Commissie, zullen deze bedragen zowel in 

vermindering van het gereguleerd actief gebracht kunnen worden als deel kunnen uitmaken 

van het inkomen van de netbeheerder. 

 

De Commissie ziet erop toe dat deze buitendienststellingen met de nodige redelijke 

geleidelijkheid over een lange termijn gerealiseerd worden en dat zij geboekt worden op een 

specifieke reserve op de balans van de netbeheerder, die door de netbeheerder slechts mag 

aangewend worden voor goedgekeurde investeringen in zijn net. 

 

Nu voornoemd koninklijk besluit door de wet van 8 januari 2012 is opgeheven, heeft de 

CREG de bepalingen ervan in haar Tarifaire Methoden hernomen. 
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127. Het bedrag van de meerwaarde dat Elia hierover opneemt in haar jaarlijks 

tariefverslag wordt steeds gecertificeerd door de commissarissen van Elia.  

 

Voor het jaar 2012 beschikt de CREG over een dergelijk attest.  

 

De CREG stelt vast dat de bedragen die Elia voor de jaren 2013, 2014 en 2015 voorziet in 

lijn liggen met de verwachtingen. 

 

128.  Na een grondige controle en gedetailleerde analyse van de hoofdrubriek 

‘meerwaarde iRAB’ geen vaststellingen gedaan die aanleiding geven tot een aanpassing van 

het correctief tariefvoorstel en aanvaardt daarom de hieromtrent voorgestelde elementen van 

het totaal inkomen. 
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XII. DE TOEWIJZING VAN HET TOTAAL 

INKOMEN OVER DE KOSTENCENTRA 

NAAR DE TARIEFDRAGERS 

 

XII.1 Het begrip ‘tarief’ 

 

129. Het begrip ‘tarief ‘ wordt in een context van nettarieven begrepen als de prijs voor een 

aantal goederen of diensten die herhaaldelijk of doorlopend geleverd worden: tarieven zijn in 

deze context van toepassing op standaarddiensten of gestandaardiseerde goederen. Ingeval 

er geen sprake kan zijn van standaardisering is er voor het geheel dus ook geen sprake van 

een tarief. Dan hebben we het over een afgesproken prijs. 

 

Dat laatste is in de context van netbeheer het geval voor het realiseren van een aansluiting 

op het transmissienet: de netgebruiker kan immers zelf de keuzes voor zijn individuele 

aansluiting mee bepalen. Daarom dekken de aansluitingstarieven niet het realiseren van de 

aansluiting maar enkel de standaarddienstverlening van Elia voor eerste aansluitingsvelden, 

standaardapparatuur en het beheer ervan.  

 

Het gevolg is dan ook dat er voor de standaarddiensten van Elia geen één-op-één relatie 

bestaat tussen de kosten die de netgebruiker daarvoor bij Elia veroorzaakt en het betaald 

tarief De tariefberekening is gebaseerd op de kost voor Elia voor het geheel van de 

gestandaardiseerde diensten die een klantengroep, dus op een bepaald spanningsniveau 

(ook infrastructuurdeel genoemd) veroorzaakt  

 

130. Centraal in de marktwerking staat de prijsvorming. Het prijsmechanisme vervult in de 

markteconomie een driedubbele rol: 

 

(i) prijzen verschaffen informatie over de relatieve schaarste en het relatieve nut van 

goederen en productiefactoren; 

(ii) prijzen geven signalen of prikkels aan zowel producenten als consumenten om er 

hun beslissingen op te baseren; 

(iii) prijzen bepalen de inkomensvorming. 



 

74/234 

Die rol wordt ook benadrukt in de richtsnoeren van algemeen beleid die terzake in de 

Elektriciteitswet zijn opgenomen 

 

 

XII.2 De toepassing van activity based costing 

 

131. De nettarieven moeten het volledige totaal inkomen integraal dekken. De toewijzing 

van alle elementen van het totaal inkomen vereist een strikte en objectieve costingmethode 

met inbegrip van nauwgezette ramingen van de volumes van elke tariefdrager. 

 

Deze methode leidt ertoe dat de netgebruiker alle kosten betaalt, veroorzaakt door of 

toerekenbaar aan de diensten en de delen van de infrastructuur waarvan hij gebruik maakt.  

Het principe van de naspeurbaarheid houdt in dat alle elementen van het totaal inkomen 

vanaf hun primaire boeking als kostensoort tot aan hun opname in het tarief dat aan de 

netgebruiker zal aangerekend worden, naspeurbaar en controleerbaar zijn. Elke kost per 

activiteit wordt hetzij geheel toegewezen aan één kostenobject, hetzij gedeeltelijk aan 

meerdere kostenobjecten. Eén kostenobject komt overeen met één tariefcomponent die 

doorgerekend wordt aan de netgebruiker. De integratie van al deze kostentoewijzingen 

binnen het boekhoudkundig kader biedt de volgende voordelen: een verhoogde consistentie 

in de toepassing van de waarderingsregels en een verhoogde doelmatigheid bij controles. 

 

De verschillende stadia van kostentoewijzingen vormen in hun geheel de zogenaamde 

“activity based costing” of “kostenbeheer op basis van activiteiten”. Deze methodologie is 

aangewezen wanneer een onderneming diensten levert die samengesteld zijn uit 

verschillende activiteiten. Elke boekhoudkundige registratie start met de toewijzing van de 

kosten volgens hun soort of aard. Het uiteindelijk resultaat van de kostentoewijzingen zal 

resulteren in de doorrekening van de kosten aan de netgebruikers. Het 

kostenomzettingsproces verbindt de kostensoorten met de kostenobjecten via de toewijzing 

van de kosten over de activiteiten. 

 

132. De onderhavige methode voorziet eveneens in een algemene proportionele 

toewijzing van de kosten van de infrastructuurdiensten, de systeemdiensten en de 

ondersteunende diensten in een specifieke proportionele toewijzing van de kosten van die 

delen van de infrastructuur waarvan de netgebruiker gebruik maakt. Bijvoorbeeld een 

netgebruiker die zijn elektriciteit afneemt op een spanningsniveau van 380 kV, draagt zijn 

deel van de kosten van de systeemdiensten en de ondersteunende diensten van het deel 
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van de infrastructuur dat betrekking heeft op het spanningsniveau 380 kV, terwijl een 

netgebruiker die elektriciteit afneemt op een spanningsniveau van 70 kV, niet enkel betaalt 

voor een algemeen proportioneel deel van de systeemdiensten en ondersteunende diensten, 

maar ook voor een deel van de kosten van de infrastructuur op 380 kV, 220 kV, 150kV en 

70kV. Dit cascadesysteem wordt toegepast in de toewijzing van de kosten omdat de injectie 

van de energie op de hogere spanningsniveaus plaatsvindt, wat betekent dat de 

netgebruikers op lagere spanningsniveaus eveneens op indirecte wijze gebruik maken van 

de infrastructuur op die hogere spanningsniveaus.  

 

Het cascadesysteem wordt geïllustreerd in de onderstaande figuur 2. 

 

Figuur 2:  de schematische toepassing van de cascade van hogere naar lagere spanningsniveaus 
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133. De CREG voorziet het gebruik van deze methode voor de kostentoewijzing al sinds 

het begin van haar regulering. De beginselen ervan maakten ook zo goed als letterlijk deel 

uit van het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 8 juni 200722. De CREG heeft 

de methode ook vermeld in haar studie van 31 januari 201223 over de hoogte en de evolutie 

van de energieprijzen. 

 

134. Het oordeelkundig gebruik van tariefdifferentiatie onder meer in functie van seizoenen 

en weekuren, samen met bijzondere tariefformules draagt bij tot de zo goed mogelijke 

afstemming van de dienstverlening van de netbeheerder op de concrete behoefte van de 

netgebruiker. 

 

135. De hiervoor beschreven methode lag aan de basis van de toewijzing van het totaal 

inkomen in het aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011 en daarom aan de basis van 

de nettarieven die Elia sinds 1 januari 2012 heeft toegepast.  

 

 

XII.3 Het correctief tariefvoorstel: een toepassing sui 

generis 

 

136. Het gegeven dat sinds het begin van de regulatoire periode en dit tot de 

scharnierdatum van 1 juni 2013 al nettarieven zijn goedgekeurd, dwingt tot een eigen 

aanpak. Die aanpak bestaat erin dat Elia haar totaal inkomen en de toewijzing ervan splitst 

over twee periodes, namelijk het exploitatiejaar 2012 enerzijds en de jaren 2013, 2014 en 

2015 anderzijds, waarbij Elia voor de tariefbepaling voor het tweede deel van de periode nog 

rekening houdt met de scharnierdatum van 1 juni 2013 tot wanneer een aantal van de 

vroegere tariefwaarden toegepast zullen blijven. 

 

Het is daarom de bedoeling van Elia dat de toegepaste nettarieven voor elk van de twee 

delen van de regulatoire periode de kosten van het betreffend deel dekken, zodat op die 

manier de toe te passen nettarieven de integrale kost van de volledige regulatoire periode 

zullen dekken. 

                                                 
22

 Koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 
controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen 
kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het tariefvoorstel en de 
goedkeuring van de tarieven, van, de rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het 
nationaal transmissienet’, 8 juni 2007, artikel 17, § 6 
23

 CREG, Studie (F)120131-CDC-1134 over ‘ de hoogte en de evolutie van de energieprijzen’, 31 
januari 2012 
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XII.3.1 De splitsing van het totaal inkomen tussen het jaar 2012 en de 

volgende jaren  

 

137. Uit het tariefverslag van Elia over het exploitatiejaar 2012 blijkt dat de netbeheerder in 

het jaar een omzet uit de toegepaste nettarieven realiseerde van 794.422.000,00 EUR. 

 

Het werkelijke totaal inkomen langs kostenzijde over 2012 bedroeg voor datzelfde jaar 

724.127.000,00 EUR. Elia realiseerde dus een primair facturatiesurplus van 70.295.000,00 

EUR. 

 

Een facturatiesurplus is in het eerste jaar van een regulatoire periode normaal. Het is het 

gevolg van het gebruik van vlakke nettarieven: in het eerste gedeelte van de regulatoire 

periode leidt het gebruik van een vlak, gemiddeld nettarief immers tot een omzet die hoger is 

dan de kosten van dat jaar, terwijl in de tweede helft van de regulatoire periode de omzet 

lager ligt dan de werkelijke kosten. Op het einde van de volledige periode moet het 

facturatiesurplus in principe nul bedragen. 

 

In het aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011 was voor het jaar 2012 een 

facturatiesurplus voorzien ad 43.300.000,00 EUR.  

 

138. Naast het gedeelte van het surplus dat samenhangt met vlakke tarieven, werd voor 

het jaar 2012 ook nog een globaal exploitatieoverschot gerealiseerd van 27.018.000,00 

EUR, cijfer dat bevestigd wordt in het tariefverslag van Elia van 1 maart 2013. 

 

139. Elia moet ook rekening houden met de volgende verrichtingen en verplichtingen: 

 

(i) de dekking van het deficit van de regulatoire periode 2008-2011 ad 9.328.000,00 

EUR; 

(ii) de teruggaven van de integrale omzet aan volume fee ad 18.690.000,00 EUR; 

(iii) de integrale teruggave van de injectietarieven voor netgebruik ad 36.376.000,00 

EUR; 

(iv) de teruggave van het verschil tussen de gefactureerde en de verschuldigde 

injectietarieven voor de ondersteunende diensten ad 24.711.000,00 EUR; 

(v) de facturatie aan de eigenaars van netinfrastructuur ad 1,240.000,00 EUR. 
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140. Rekening houdend met beschikbare saldi vermeld in de randnummers 137 en 138 en 

met de verplichtingen en vorderingen vermeld in randnummer 139, stelt Elia vast dat met 

betrekking tot het jaar 2012 de exploitatie een deficitair saldo ad 11.545.000,00 EUR  zou 

vertonen, zoals berekend in de onderstaande tabel 5. 

 

Tabel 5:  Berekening van het exploitatiesaldo 2012 na toepassing van het arrest van 6 februari 2013 

 

 

141. Omdat Elia dat deficitair saldo van 11.445.000,00 EUR (sic) in haar correctief 

tariefvoorstel overdraagt naar de periode 2013-2016 (de jaren 2013, 2014 en 2015 elk voor 

één derde) blijkt de toepassing van de nettarieven 2013-2015 ook kostendekkend voor 2012.  

 

Het correctief tariefvoorstel beperkt zich daarna tot de berekening van de aangepaste 

tarieven voor de periode 2013-2015, met respect voor de scharnierdatum van 1 juni 2013. 

 

 

XII.4 De toewijzing van de kosten over de tariefdragers 

‘vermogen’ en ‘energie’ 

 

142. De verdeling van het totaal inkomen naar de verkoopsegmenten op basis van 

respectievelijk vermogen en energie leidt tot de kosten die gedragen worden door de 

aansluitingstarieven en de op vermogen gebaseerde infrastructuurtarieven enerzijds en op 

deze voor systeembeheer en ondersteunende diensten anderzijds. 

 

Die verdeling gebeurt voor elk element van het totaal inkomen op basis van verdeelsleutels 

die Elia voorstelt.  

 

  

Toestand exploitatiejaar per einde 2012

Facturatiesurplus 43.278.000,00

Tarifair excedent 27.018.000,00

Verplichtingen

Tarifair tekort 2008-2011 -9.328.000,00

Teruggave volume fee -18.585.000,00

Teruggave injectietarief gebruik van net -36.376.000,00

Teruggave verschil injectietarief

ondersteunende diensten -18.690.000,00

Recuperatie netinfrastructuur 1.240.000,00

Totaal saldo (tekort) per einde 2012 -11.443.000,00
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143. Een bijzondere verdeelsleutel is deze voor de toewijzing van de billijke winstmarge. 

Niet in het minst omdat het Hof van Beroep te Brussel in haar arrest van 6 februari 2013 

twijfels geformuleerd had bij de concrete toewijzing van de billijke winstmarge over de 

uiteenlopende activiteiten van Elia, stelt Elia in haar correctief tariefvoorstel 2012-2015 een 

gewijzigde verdeelsleutel voor de toewijzing ervan voor. 

 

Het voorstel van Elia is gebaseerd op een toewijzing op basis van de loonmassa, de 

noodzakelijke eigen middelen en de tarifaire omzet van de betreffende activiteiten, telkens 

voor één derde. Deze concrete parameters zijn respectievelijk de inzet van personeel, van 

financiële middelen en de omvang van de geleverde goederen en diensten aan de 

netgebruikers.  

 

Toch wordt voor elke activiteit een minimum van 6% van de globale billijke winstmarge 

voorzien. 

 

De CREG is van mening dat deze verdeling inderdaad een goede weergave is van de 

bijdrage van elke activiteit aan de vorming van de gereguleerde brutomarge. 

 

144. Na grondige controle en analyse gaat de CREG akkoord met de voorgestelde 

verdeelsleutels. 

 

145. De toepassing van deze verdeelsleutels leidt tot een verdeling van het totaal inkomen 

van de periode 2013-2015 (2.465.381.000,00 EUR) over de soorten tarieven, zoals hierna 

weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6: Toewijzing van het totaal inkomen 2013-2015 over de tariefsoorten 

 

 

146. In de volgende fase volgt de verdere verdeling van de energie gebonden kosten 

(918.983.000,00 EUR) over de 3 onderliggende nettarieven. Het resultaat is weergegeven in 

tabel 7. 

 

Kosten verbonden

aan systeembeheer,

Bedragen * 1.000,00 EUR Kosten voor ond. diensten,

TOTAAL  netinfrastructuur onevenwichten

Beheersbare kosten (Klasse 2) 845,064 620,446 224,618

Niet-beheersbare kosten (Klasse1)

Aankoop van ondersteunende diensten 536,287 44,363 491,924

Vergoeding voor gebruik infrastructuur van derden 71,273 62,364 8,909

Kosten van gepensioneerden en niet-actieven 27,635 0,000 27,635

Afschrijvingen 303,299 273,997 29,302

Minderwaarden 14,678 14,678 0,000

Provisies -1,030 -1,030 0,000

Onroerende voorheffing en taksen 41,150 32,920 8,230

Netto financiële lasten 404,443 367,354 37,089

Uitzonderlijke kosten en opbrengsten 0,000 0,000 0,000

Vennootschapsbelasting 48,113 39,815 8,298

Geactiveerde productie -44,522 -44,522 0,000

Diverse niet-beheersbare opbrengsten -3,000 -3,000 0,000

Internationale opbrengsten -48,969 -48,969 0,000

Tarifaire saldi uit het verleden 11,445 -26,772 38,217

Totaal niet-beheersbare kosten (Klasse 1) 1.360,802 711,198 649,605

Netto winst

Billijke winstmarge 187,440 145,791 41,649

Incentive Y2 (na belasting) 14,001 10,890 3,111

Decommissioning (na belasting) 58,073 58,073 0,000

259,514 214,754 44,760

TOTAAL 2.465,381 1.546,398 918,983
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Tabel 7: Toewijzing van de energie gebonden kosten over de 3 nettarieven 

 

 

XII.5 De toewijzing aan injectie 

 

147. In haar correctief tariefvoorstel gaat Elia uitgebreid in op haar opties om bepaalde 

diensten ten laste van hetzij de afname van het net, hetzij ten laste van de injectie in het net, 

hetzij ten last van beide te leggen. 

 

Dat geldt enkel voor de dienstverlening op gebied van ondersteunende diensten: kosten voor 

het gebruik van het net ten laste leggen van een beperkt aantal producenten is immers 

discriminerend geacht en dezelfde kosten met terugwerkende kracht ten laste leggen van 

alle producenten zou een retroactiviteit voor gevolg hebben die niet verantwoord kan 

worden. 

 

Hierna blijkt dat Elia, gevolg gevend aan de vragen gesteld in het overleg24 met FEBEG op 

15 maart 2013 zelfs gegevens voorlegt van een benchmark van de injectietarieven.  

                                                 
24

 Zie Verslag (RA)1109/2 van de raadpleging en van het overleg over ‘het ontwerp van besluit (Z) 
130228-CDC-1109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige 
methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en 
de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’, in het bijzonder bijlage 1 (Brief 
FEBEG) en Bijlage 3, CREG, 28 maart 2013  

Kosten verbonden

aan systeembeheer,

Bedragen * 1.000,00 EUR ond. diensten, Ond. diensten

onevenwichten Systeembeheer onevenwichten

Beheersbare kosten (Klasse 2) 224,618 192,079 32,539

Niet-beheersbare kosten (Klasse1)

Aankoop van ondersteunende diensten 491,924 -15,000 506,924

Vergoeding voor gebruik infrastructuur van derden 8,909 8,909 0,000

Kosten van gepensioneerden en niet-actieven 27,635 27,635 0,000

Afschrijvingen 29,302 27,158 2,144

Minderwaarden 0,000 0,000 0,000

Provisies 0,000 0,000 0,000

Onroerende voorheffing en taksen 8,230 8,230 0,000

Netto financiële lasten 37,089 35,042 2,047

Uitzonderlijke kosten en opbrengsten 0,000 0,000 0,000

Vennootschapsbelasting 8,298 3,281 5,017

Geactiveerde productie 0,000 0,000 0,000

Diverse niet-beheersbare opbrengsten 0,000 0,000 0,000

Internationale opbrengsten 0,000 0,000 0,000

Tarifaire saldi uit het verleden 38,217 38,217 0,000

Totaal niet-beheersbare kosten (Klasse 1) 649,605 133,473 516,132

Netto winst

Billijke winstmarge 41,649

Incentive Y2 (na belasting) 3,111

Decommissioning (na belasting) 0,000

44,760 17,699 27,062

TOTAAL 918,983 343,250 575,732
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Elia stelt voor om voor de regulatoire periode 2012-2015 het tarief voor het gebruik van de 

netinfrastructuur door de producenten op nul vast te leggen. Voor een objectief criterium over 

de beoordeling van dergelijk tarief verwijst de CREG naar de inspanningen van de Europese 

Commissie om, via de beoogde harmonisering van nettarieven, ook de belemmeringen voor 

de mededinging te bestrijden. Dit heeft geleid tot de Verordening nr. (EG) 838/2010 van 23 

september 2010, meer bepaald deel B van de Bijlage. Uit de aan de Verordening 

voorafgaande documenten25 blijkt dit duidelijk. Ook het Hof van Beroep te Brussel verwees in 

zijn arrest van 6 februari 2013 naar voornoemde Verordening (randnummer 78 van 

voornoemd arrest). Deze argumenten vormen dan ook een objectieve basis voor het gebruik 

van de bovengrenzen uit deel B van de Bijlage als objectief criterium voor het behoud van de 

competitiviteit. 

 

Gezien de gevoelige aard van de injectietarieven herneemt de CREG letterlijk de tekst van 

de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Franstalige tekstgedeelteiv uit het correctief 

tariefvoorstel, vertaling die door Elia zelf werd aangeleverd (met eigen nummering Elia). 

 

“6.4.  Toewijzing van de kosten 
  

De basisprincipes voor de toewijzing van de kosten die gedekt worden door de tarieven 

van toepassing op de afnames blijven onveranderd ten opzichte van het Tariefvoorstel 

2012-2015. Ze zijn te vinden in punt 6.4.1 van het Tariefvoorstel 2012-2015. 

In dit Rechtgezet Tariefvoorstel stelt Elia een herziening voor van de toewijzing van de 

kosten die gedekt worden door de tarieven die van toepassing zijn op de injecties, 

zoals hierna uiteengezet. 

 

6.4.1  Toewijzing van de kosten die gedekt worden door de tarieven die van 

toepassing zijn op de injecties  
 

6.4.1.1 Inleiding 
 

Voor de werking van het elektrisch systeem doet de netbeheerder een beroep op 

meerdere ondersteunende diensten. Elia stelt voor om een gedeelte van de kosten van 

deze diensten aan de producenten door te rekenen via een injectietarief met als 

tariefdrager de bruto begrensde geïnjecteerde energie afkomstig van de productie-

eenheden die zijn aangesloten op het transmissienet of op het net met een 

transmissiefunctie. 

                                                 
25

 ERGEG, Guidelines on transmission Tarification – ERGEG Proposal 2 may 2005 Explanatory Note 
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Het gaat hier om de volgende ondersteunende diensten: 

 

- De primaire regeling van de frequentie; 

- De secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone; 

- De tertiaire reserve, inclusief de afschakelbaarheidsdienst voor de toegang 

van industriële afnemers tot het net, hierna ICH (Interruptible Contract 

Holders) genoemd; 

- De blackstart-dienst. 

 

Om de toewijzing van de kosten verbonden aan deze diensten te bepalen wordt 

rekening gehouden met meerdere criteria, waaronder het criterium van de 

kostenreflectiviteit. De aanpak omvat de volgende stappen: 

 

- Definiëren van de kostencomponent waarvan de toewijzing aan de 

producenten wordt overwogen (punt 6.4.1.2). 

- Voor elk van de eerder vermelde ondersteunende diensten, identificeren van 

het deel van de kosten die aan de producenten kunnen worden toegewezen, 

op basis van een criterium van kostenreflectiviteit (punten 6.4.1.3 tot 6.4.1.6). 

- Argumenteren van de opportuniteit om het tarief te differentiëren naargelang 

het type productie (punt 6.4.1.7). 

 

Punt 6.4.1.8 geeft een samenvatting van het voorstel van toewijzing van de kosten aan 

de tarieven die van toepassing zijn op injecties, rekening houdend met zowel de 

conclusies op basis van kostenreflectiviteit als op basis van de bedenkingen omtrent 

de overige beschouwde criteria. Punt 6.4.1.9 ondersteunt dit voorstel met een analyse 

van de competitiviteit en de bevoorradingszekerheid. 

 

6.4.1.2 Reservering versus activatie van de ondersteunende diensten. 
 

Voor de netbeheerder bestaat de totale kostprijs van deze diensten uit twee belangrijke 

componenten: 

 

- De ‘reserveringscomponent’ die is samengesteld uit periodieke bedragen die 

verschuldigd zijn (door de netbeheerder aan de leveranciers van deze 

diensten) voor het ter beschikking stellen van de diensten, ongeacht of de 

betrokken diensten daadwerkelijk worden geactiveerd. 
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- De ‘activatiecomponent’, die in het algemeen een vergoeding is die door de 

netbeheerder verschuldigd is aan de leveranciers van deze diensten en die in 

verhouding staat tot de geleverde energie wanneer daadwerkelijk een beroep 

op een ondersteunende dienst wordt gedaan. 

 

Deze twee componenten zijn gedeeltelijk onderling verbonden, aangezien de 

dimensionering van de vereiste reserves uitgaat van een schatting van de potentiële 

maximale activatie van de beschouwde reserve. 

 

Het is van belang om aan te stippen dat het voorgestelde injectietarief slechts bedoeld 

is om een gedeelte van de kosten voor de ‘reservering’ van de eerder vermelde 

diensten te dekken, zoals hierna verantwoord is. De kostprijs voor de ‘activatie’ van 

deze diensten wordt daarentegen via andere mechanismen in de tarieven 

doorberekend, zoals de regelenergie in het tarief voor compensatie van het 

onevenwicht van de toegangsverantwoordelijken. Elia handhaaft hier het voorstel voor 

de behandeling van deze activatiekosten zoals beschreven in het Tariefvoorstel 2012-

2015 en het Aangepaste Tariefvoorstel 2012-2015. In deze verantwoording wordt dus 

niet ingegaan op de kostprijs voor het activeren van de hogervermelde diensten.  

 

De verantwoording van de toewijzing van een deel van de reserveringskosten van de 

ondersteunende diensten aan de producenten is dus hoofdzakelijk gebaseerd op de 

evaluatie van de mate waarin producenten en verbruikers aan de oorsprong van de 

reserveringskosten zijn en niet op het feit of daadwerkelijk van deze dienst wordt 

gebruikgemaakt, omdat dit gebruik vergoed wordt door een andere tariefcomponent 

dan deze welke het voorwerp van deze verantwoording is. 

 

6.1.4.3 De primaire reserve 
 

Zeer kort samengevat bestaat de primaire regeling uit een gezamenlijke actie op 

Europees niveau26, met vrijwel ogenblikkelijk effect, om de productie proportioneel te 

verhogen wanneer de frequentie beneden de referentiewaarde van 50 Hz daalt en de 

productie te verlagen in het tegenovergestelde geval. 

 

De behoefte aan primaire reserves wordt bepaald op basis van de noodzaak om op 

Europees niveau het hoofd te bieden aan een referentie-incident. Dit referentie-incident 

                                                 
26

  Het gaat hier om de synchrone zone van continentaal Europa (de EU zonder de Britse 
eilanden en Scandinavië, maar inclusief de Balkanlanden en een westelijk deel van Oekraïne). 
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is het gelijktijdig verlies van twee productie-eenheden van 1500 MW elk, vandaar de 

behoefte om een primaire reserve van 3000 MW op Europees niveau te reserveren. De 

verdeling van deze reserves vindt plaats in overeenstemming met de regels van de 

Europese vereniging van netbeheerders ENTSO-E, aan de hand van een sleutel die de 

jaarlijkse energieproductie in de landen van de aangesloten TSO’s vertegenwoordigt. 

Voor deze berekening geldt de productie tijdens jaar Y-2 als referentie voor de 

verdeling van de vermogens die in jaar Y als primaire reserve moeten worden 

gereserveerd.  

 

Op deze wijze heeft ENTSO-E de als primaire reserve te reserveren behoeften in 2012 

en 2013 ten laste van Elia vastgelegd op respectievelijk 95 MW en 91 MW.  

 

Het verband tussen de kostprijs voor de reservering van de primaire reserve en het 

referentie-incident op het niveau van de productie is dus duidelijk en eenduidig 

vastgelegd. 

 

Wat het oorzakelijk verband tussen de behoeften aan reservering van primaire reserve 

en de effecten op het niveau van het verbruik betreft, moeten de volgende elementen 

worden aangestipt: 

 

- Bij grote incidenten waarbij ‘verlies van afname’ optreedt, bijvoorbeeld een 

verlies van 3000 MW aan verbruik (dit kan zich voordoen tijdens een regionale 

black-out), wordt eveneens de primaire reserve aangesproken. De 

economische gevolgen inzake reserveringskostprijs zijn echter fundamenteel 

verschillend: terwijl draaiende reserves (‘spinning reserve capacity’) nodig zijn 

om het hoofd te bieden aan productieverliezen en deze reserves de 

belangrijkste oorzaak zijn voor de reserveringskostprijs, is voor ‘verlies van 

afname’ geen enkele draaiende reserve noodzakelijk. ‘Een verlies van 

afname’ leidt immers tot een verhoging van de frequentie, waardoor de 

effectieve productie op dat ogenblik automatisch wordt verlaagd, zonder een 

eventuele draaiende reserve aan te spreken. 

- Het hiervoor beschreven economisch onderscheid wordt geïllustreerd door het 

grote verschil tussen de kosten voor de reservering van zogenaamde 

‘asymmetrische’ primaire reserve, die wordt ingezet bij een verhoging van de 

frequentie, en de ‘symmetrische’ primaire reserve die zowel bij een verhoging 

als bij een daling van de frequentie wordt ingezet. Terwijl in 2012 de prijs van 
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de eerste reserve € 2,3 per MW en per uur bedroeg (representatieve27 

kostprijs voor regelapparatuur), bedraagt de prijs voor de tweede € 45 per MW 

en per uur (representatieve kostprijs voor de draaiende reserve en de 

regelapparatuur). 

 

Ten slotte dient te worden aangestipt dat, buiten ‘grote referentie-incidenten’, ook de 

willekeurige effecten van de schommelingen van afnames en productie (in het 

bijzonder, maar niet exclusief, de productie op basis van hernieuwbare 

energiebronnen) ook bijna continu de activatie van de primaire reserve vereisen. Het 

deel van de primaire reserve dat op die manier wordt aangesproken is vrij klein en 

bedraagt minder dan 10% van de totale reserve. Een bruuske schommeling van 300 

MW van een injectie of een afname in de Belgische regelzone leidt immers tot de 

activatie van ongeveer 10 % van het als primaire reserve gereserveerde vermogen ten 

laste van de Belgische regelzone. Hoewel deze gevolgen van betekenis zijn voor de 

activatie, zijn ze geenszins bepalend voor de reservering van primaire reserve.  

 

Kortom, wat de primaire reserve betreft, staat het vast dat het oorzakelijk verband 

tussen de effecten op productie/verbruik en de kostprijs van de reservering zich 

overwegend op het niveau van de productie situeert.  

 

6.4.1.4 De secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone 
 

In tegenstelling tot de primaire reserve die reageert op afwijkingen van de frequentie, 

reageert de secundaire reserve automatisch op het globaal saldo van de 

onevenwichten van de toegangsverantwoordelijken in de Belgische regelzone.  

 

Het vermogen dat in de Belgische regelzone als secundaire reserve wordt 

gereserveerd bedraagt gemiddeld 140 MW en wordt vastgesteld overeenkomstig de 

reglementaire bepalingen (artikel 233 van het koninklijk besluit houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de 

toegang ertoe). 

                                                 
27  Deze prijs heeft betrekking op de levering van asymmetrische regeling door een nucleaire 
eenheid, waarvan de werking boven het technisch minimum ligt en dus geen verplichting inhoudt 
betreffende het handhaven van een afregelingsmarge. 
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De fenomenen die de activatie van de secundaire reserve veroorzaken, kunnen als 

volgt worden onderscheiden: 

 

A. schommelingen van het verbruik ten opzichte van de programma’s van de 

marktspelers; 

 

B. schommelingen van de productie ten opzichte van de programma’s van de 

marktspelers, veroorzaakt door bijvoorbeeld, het intermitterend karakter van 

de injecties op basis van wind- en fotovoltaïsche energie naargelang  de wind 

en zonneschijn, de variabiliteit van het vermogen van de gascentrales 

naargelang  de temperatuur en de luchtdruk, enz. 

 

C. afwijkingen tussen de commerciële programma’s voor energie-uitwisseling 

tussen spelers die fysieke uitwisselingen tussen elektriciteitscentrales 

vereisen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vervanging van een gascentrale 

door een importprogramma afkomstig van een buitenlandse centrale. De 

synchronisatie tussen het programma voor productiebeperking van een van 

beide centrales en het programma voor productieverhoging van de andere 

eenheid schiet dikwijls tekort, waardoor tijdelijk de secundaire reserve moet 

worden aangesproken. Dit fenomeen doet zich voor tijdens de uurwisselingen, 

aangezien de commerciële programma’s in stappen van een uur zijn opgezet.  

Bijvoorbeeld: 

 

Op 19 december 2012 werden de volgende veranderingen van het 

importprogramma opgetekend die niet rechtstreeks in verband staan met het 

verbruik, maar die veroorzaakt werden door commerciële uitwisselingen 

tussen producenten: 

- verhoging van de invoer met 700 MW om 01.00 u 

- verlaging van de invoer met 1000 MW om 02.00 u 

- verhoging van de invoer met 500 MW om 03.00 u 

 

De productiecentrales die aan de basis van deze uitwisselingen liggen, 

hebben deze uitwisselingen niet tijdig uitgevoerd, waardoor de secundaire 

regeling tot boven zijn limiet van 140 MW verzadigd geraakte op het moment 

van de uurwisselingen. 
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D. niet-geplande uitschakelingen of ‘trips’ van grote productie-eenheden. Deze 

gebeurtenissen leiden ertoe dat alle reserves tegelijkertijd worden 

aangesproken en worden hierna in deze context behandeld.  

 

Wat de toewijzing van de reserveringskosten van de secundaire reserve 

betreft, is het van belang te onderzoeken in welke mate de verschillende 

fenomenen, die hierboven werden omschreven, de totale secundaire 

reservecapaciteit van 140 MW aanspreken: 

 

A. Hoewel het verbruik voortdurend schommelt, wordt deze reserve 

hiervoor uiterst zelden volledig aangesproken. In feite zou het, wat 

de distributie betreft, gaan over het totaal verbruik van een zone 

met 100.000 tot 200.000 inwoners of, wat de rechtstreekse klanten 

betreft, over ongeveer de helft van het verbruik van de Belgische 

spoorwegen op hun piekmoment. Het is weinig waarschijnlijk dat 

het verbruik in de Belgische zone dergelijke schommelingen zou 

kennen. Bijgevolg worden de reserveringsbehoeften van de 

secundaire reserve niet beslissend bepaald door de 

schommelingen van het verbruik, ook al wordt de secundaire 

reserve erdoor aangesproken.  

 

B. De gehele secundaire reserve wordt steeds vaker aangesproken 

als gevolg van afwijkingen van de windproductie en de 

fotovoltaïsche productie. In 2012 werden als gevolg daarvan 

meerdere gevallen van verzadiging van de secundaire reserve 

opgetekend, waaronder deze tijdens het Pinksterweekend welke in 

de pers zijn verschenen. 

 

C. De technische problemen van de regeling van de centrales op 

ogenblikken dat programma’s worden gewijzigd komen steeds 

vaker voor in een geliberaliseerde context waarbij de 

groothandelsmarkt zich de facto op het grensoverschrijdend 

niveau van de CWE regio bevindt. Deze fenomenen zijn door 

ENTSO-E geanalyseerd en gedocumenteerd en spreken 

regelmatig de totaliteit van de secundaire regeling aan. 

 

D. Voor de ‘trips’, zie hierna onder ‘Tertiaire reserve’. 
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Bij wijze van besluit over de reservering van de secundaire reserve staat het vast 

dat de fenomenen op het niveau van de productie aan de oorsprong liggen van 

ten minste 50% van deze kosten. Daaruit kunnen we echter nog niets opmaken 

over de verdeling van de activatiekosten van deze reserve, die doorberekend 

worden in de tarieven voor compensatie van het onevenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken.  

 

6.4.1.5 De tertiaire reserve 
 

De tertiaire reserve wordt manueel geactiveerd binnen een maximale termijn van één 

kwartier, ter aanvulling van de primaire en secundaire reserves.  

Een typische gebeurtenis die bijna altijd de activatie van de tertiaire reserve vereist is 

de ongeplande plotselinge uitschakeling (‘trip’) van een productie-eenheid, in het 

bijzonder van kernreactoren in de orde van grootte van 1000 MW. Behalve in gevallen 

waar een dergelijke trip zich voordoet tijdens dalmomenten van het verbruik 

(momenten waarop in het algemeen veel draaiende reserve aanwezig is in het 

systeem) wordt de totaliteit van de primaire, secundaire en tertiaire reserves tijdens 

een dergelijke trip geactiveerd om het evenwicht in de Belgische regelzone binnen het 

kwartier te herstellen in overeenstemming met de normen van ENTSO-E. 

In de periode van 2007 tot en met 2011 werden voor het Belgische systeem 36 

plotselinge trips van kerncentrales van om en bij de 1000 MW opgetekend. Hoewel de 

nucleaire eenheden een zeer stabiel productieprofiel vertonen waarbij zelden reserves 

moeten worden geactiveerd, heeft het fenomeen van de trips voor gevolg dat deze 

eenheden toch een beslissende factor voor het bepalen van de te reserveren volumes 

zijn. 

Uit een meer gedetailleerde analyse van het jaar 2012 komen de volgende 

elementen naar voor: 

 

De tertiaire reserve werd in 2012 gedurende 26 dagen geactiveerd.  

 

Op 16 van die 26 dagen, op 13/01, 23/01, 31/01, 02/02, 03/02, 04/02, 06/02, 

07/02, 08/02, 09/02, 13/02, 16/02, 12/04, 17/04, 18/04 en 19/04, was de 

aanleiding een trip van een productiecentrale (gas-, steenkool- of kerncentrale). 

Twee van deze trips (17/04 en 19/04) hadden betrekking op nucleaire eenheden 

van 1000 MW. Een andere trip van 1000 MW (op 01/03) deed zich voor op een 

moment waarop onvoldoende draaiende reserve in het systeem aanwezig was.  
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Op 3 van deze 26 dagen, 05/03 en 05/04 (wind) en 18/06 (fotovoltaïsch), werd de 

tertiaire reserve geactiveerd als gevolg van een verzadiging van de secundaire 

reserve veroorzaakt door de productie op basis van hernieuwbare energie. 

 

Voor de overige 7 dagen kan geen precieze oorzaak worden opgemaakt uit de 

rapportering.  

 

Bij wijze van besluit voor de tertiaire reserve vormt de toewijzing van 50% van de 

totale reserveringskost ten laste van de productie zeker een minimumlimiet, 

uitgaande van het oorzakelijk verband tussen de uitschakelingen van productie-

eenheden en de behoeften aan tertiaire reserve.  

 

Een bijzondere component van de tertiaire reserves heeft betrekking op de 

contracten van afschakelbaarheid van industriële sites (de ICH-contracten - 

Interruptible Contract Holders). Deze contracten voorzien jaarlijks slechts een 

zeer beperkt aantal activaties: 4 tot 12 maal per jaar voor 8 of 2 uur. De 

operatoren van Elia zijn dus verplicht om hun activatie te beperken tot gevallen 

waar het systeem gevaar loopt om in een situatie van ernstig negatief 

onevenwicht terecht te komen, wat zich meestal voordoet bij incidenten in het 

productiepark.  

 

Het staat dus vast dat het oorzakelijk verband tussen de productiefenomenen en 

de behoefte aan reservering van het ICH-type verantwoordt dat ten minste 50% 

van deze kosten door de producenten wordt gedragen. 

 

6.4.1.6 De reservering van de blackstart-dienst 
 

Om het elektrische systeem na een black-out opnieuw te herstellen moeten de 

productie-eenheden van het systeem eerst opnieuw opgestart worden met behulp van 

eenheden die uitgerust zijn voor de blackstart-dienst en die gereserveerd zijn om dit ter 

beschikking te stellen.  

 

Het is van cruciaal belang om het elektrische systeem na een black-out opnieuw te 

kunnen opstarten, en dit zowel voor de producenten, voor wie het gaat om de kern van 

hun economische activiteit, als voor de verbruikers, voor wie het elektriciteitsverbruik 

dikwijls een essentiële basisservice is.  

 



 

91/234 

Het oorzakelijk verband tussen de productiefenomenen en de behoefte aan reservering 

van black-start-eenheden verantwoordt dat ten minste 50% van deze kosten door de 

producenten wordt gedragen. 

 

6.4.1.7 Onderscheid tussen de verschillende productietypes? 
 

Er wordt soms het argument aangevoerd dat het gebruik van de ondersteunende 

diensten verschilt naargelang het type productiebron, in het bijzonder omdat de 

hernieuwbare energiebronnen variabeler van aard zijn en dat daarom een 

verschillende tarifaire behandeling aangewezen zou zijn wanneer zij een beroep doen 

op ondersteunende diensten. 

 

Elia is echter van mening dat deze redenering genuanceerd moet worden in functie 

van het type kosten waarover het gaat (reserveringskosten / activatiekosten): 

- De variabiliteitsverschillen tussen productiewijzen leiden tot verschillen op 

het vlak van de activatie van de ondersteunende diensten. De 

activatiekosten worden vergoed door het tarief voor het handhaven van het 

evenwicht van de toegangsverantwoordelijken, dat in deze analyse niet aan 

de orde is; 

- Wat de reserveringskosten betreft, toont de bovenstaande analyse echter 

aan dat elke productiewijze een beroep doet op gereserveerde diensten. 

 

Elia is dan ook van mening dat de eerder gepresenteerde elementen ten volle 

verantwoorden dat de verschillende productiewijzen op identieke wijze worden 

behandeld op het vlak van de reserveringskosten van de ondersteunende diensten. 

 

6.4.1.8 Voorstel voor de ondersteunende diensten en andere componenten 

van het injectietarief 
 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat ten minste 50% van de reserveringskosten van 

de ondersteunende diensten kan worden toegewezen aan de productieactiviteit, in de 

veronderstelling dat de tarieven enkel op basis van het criterium van de oorsprong van 

de kosten zouden worden bepaald. 

Zo ook zijn de producenten verantwoordelijk voor een niet-verwaarloosbaar deel van 

de infrastructuurkosten van het net. Denk bijvoorbeeld aan de hoogspanningsstations 

die gebouwd werden voor de injectie van de energie van de elektriciteitscentrales, de 

lijnen waarlangs de opgewekte energie naar de verbruikscentra wordt vervoerd enz.  
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Niettemin wordt een dergelijke analyselogica genuanceerd in het licht van 

verschillende criteria. Deze criteria hebben met name betrekking op: 

 

- de algemene vaststelling dat het net en de ondersteunende diensten niet 

uitsluitend als doel hebben de centrales in staat te stellen om te produceren, 

maar ook toe te zien op de bevoorrading van de verbruikers en de 

bevoorradingszekerheid te verzekeren (artikel 8, §1, 2de lid van de 

Elektriciteitswet). De eindbegunstigden van het net en van zijn diensten zijn de 

verbruikers. De ondersteunende diensten beogen meer bepaald de 

continuïteit en zekerheid van de bevoorrading van de verbruikers; m.a.w. de 

reserveringskosten van de ondersteunende diensten worden voor ten minste 

50% door de productie gegenereerd, maar komen meer de verbruikers ten 

goede. Een zelfde redenering gaat op voor de infrastructuur: 

 

- de wens om de geografische lokalisatie van de investeringen28 te stimuleren; 

 

- bedenkingen inzake grensoverschrijdende competitiviteit van de activiteit van 

de Belgische productiesites waarmee dient rekening te worden gehouden bij 

het bepalen van de tarieven voor het gebruik van het net overeenkomstig 

artikel 12, §5, 17° van de Elektriciteitswet (zie punt 6.4.1.9); 

 

- een streven naar transparantie over de componenten van de 

transmissietarieven, aangezien de kosten die ten laste van de producenten 

worden gelegd wellicht later doorberekend worden aan hun klanten (m.a.w. de 

verbruikers). 

 

Op basis van deze criteria werd beslist om een aanzienlijk deel van de kosten ten laste 

te leggen van de verbruikers, naar het voorbeeld van de tariefvoorstellen van Elia 

voorafgaand aan 2011 en de courante praktijk in de meeste Europese landen.  

  

                                                 
28

  Ter herinnering: volgens artikel 12, §5, 7° van de Elektriciteitswet moeten de tarieven het 
‘rationeel gebruik van energie en infrastructuur’ bevorderen. Een rationeel gebruik van de 
infrastructuur impliceert de lokalisatie van productieactiva in de Belgische regelzone. 
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De concrete opsplitsing in tarieven respectievelijk ten laste van de producenten en van 

de verbruikers, die het voorwerp is van onderhavig tariefvoorstel, is als volgt: 

 

- 50% van de reserveringskosten van de ondersteunende diensten ten laste 

van de producenten, hetzij een tarief van 0,9111 €/MWh (via de bruto 

begrensde geïnjecteerde energie); 

 

- 0% van de infrastructuurkosten ten laste van de producenten. 

 

Deze keuze steunt op de volgende overwegingen: 

 

- Op basis van de voorgaande analyse zijn alle aldus gedefinieerde tarieven 

ten laste van de producenten lager dan het totaal van de kosten die door 

de producenten worden gegenereerd, maar er is rekening gehouden met 

het feit dat deze kosten ten goede komen aan de verbruikers; 

 

- Het totaal van de kosten ten laste van de producenten beantwoordt aan de 

hiervoor uiteengezette criteria en met name aan het criterium van de 

competitiviteit zoals hierna wordt toegelicht (punt 6.4.1.9); 

 

- De Europese verordening 838/2010 legt geen limiet op voor het tarief ten 

laste van de producenten voor de ondersteunende diensten, terwijl het een 

maximumbedrag van 0,5 €/MWh vastlegt voor de infrastructuurkosten. Zie 

in het bijzonder artikelen 2 en 3 van die verordening. 

 

6.4.1.9 Competitiviteit en bevoorradingszekerheid  

 

6.4.1.9.1. Benchmarking van injectietarieven ten laste van de producenten 
 

Artikel 12, §5, 17° van de Elektriciteitswet van 8 januari 2012 bepaalt dat de CREG 

rekening mag houden met een benchmarking als doorslaggevend element voor het 

vastleggen van de tarieven. 
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In het algemeen bestaan er in de meeste landen van de zone EU15 “nominale” 

tarieven ten laste van de producenten, gaande van 0,19 €/MWh29 in Frankrijk tot 1,93 

€/MWh30 in Groot-Brittannië. De laatste drie jaar, vanaf 2009, werden deze tarieven ten 

laste van de producenten in verscheidene landen opwaarts herzien. Andere landen, 

zoals Spanje en Portugal, hebben dergelijke injectietarieven ingevoerd.  

 

In het kader van voorliggend Rechtgezet Tariefvoorstel wordt in de hierna31 

voorgestelde benchmarkingoefening uitgegaan van een referentiemarkt die al de 

landen van de NWE-zone32 plus Oostenrijk bestrijkt. De koppeling van de 

elektriciteitsmarkten vindt immers al sinds november 2010 op die schaal plaats, dankzij 

de implementatie van de ‘Interim Tight Volume Coupling’ oplossing op de 

interconnectielijnen tussen Scandinavië en de CWE-regio. Bovendien zal deze 

koppeling volgend jaar33 in heel de NWE-regio nog evolueren tot een prijskoppeling. 

Oostenrijk vormt één prijszone met Duitsland en maakt zo deel uit van de CWE- en 

NWE-marktkoppelingen. Het gemiddelde tarief ten laste van de producenten in deze 

referentiemarkt bedraagt 0,74 €/MWh. 

 

                                                 
29

  Bron: ENTSO-e Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2012 (June 2012) 
https://www.entsoe.eu/about-entso-e/working-committees/market/transmission-tariffs/ 
30

  Dit is een gemiddelde, aangezien het injectietarief in Groot-Brittannië varieert naargelang de 
lokalisatie van de productie, waarbij zones met een grote (netto)productie zoals West-Schotland 
onderworpen zijn aan een injectietarief dat duidelijk hoger is dan het tarief dat van toepassing is in de 
zone met groot (netto)verbruik zoals Londen, waar een dergelijk tarief zelfs negatief kan zijn. 
31

  Bron: ENTSO-e Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2012 (June 2012) 
https://www.entsoe.eu/about-entso-e/working-committees/market/transmission-tariffs/ .   
30

  ‘North West Europe’, omvat België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Groothertogdom 
Luxemburg, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen. 
33

  Following Joint declaration partners involved in NWE project from 18/2/2013: target date go 
live November2013. 

https://www.entsoe.eu/about-entso-e/working-committees/market/transmission-tariffs/
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Vergelijking injectietarieven (2012)  

NWE + Oost. (zonder BE) Injectietarief (€/MWh) 

Oostenrijk 1,16 

Denemarken 0,40 

Finland 0,50 

Frankrijk 0,19 

Duitsland 0,00 

Groot-Brittannië 1,93 

Nederland 0,00 

Noorwegen 1,53 

Zweden 0,91 

Gemiddelde  0,74 

 

 

Behalve deze nominale tarieven uitgedrukt in monetaire termen zijn de producenten in 

meerdere landen ook verplicht om bepaalde (ondersteunende) diensten in natura te 

leveren, zonder echter een financiële vergoeding voor deze dienst te krijgen. Een 

dergelijke verplichting, die niet bestaat in de Belgische reglementering, houdt de facto 

een kostprijs ten laste van de producenten in, ook al is die niet zichtbaar gemaakt in 

een tarief.  

 

Om bijgevolg de situatie van de producenten in België te kunnen vergelijken met 

andere landen moet ook rekening gehouden worden met het ‘gewicht’ van deze 

verplichtingen voor die producenten, door dergelijke verplichting om te zetten naar het 
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overeenkomstige Belgische tarief dat ze voor de betrokken dienst (de dienst waarop de 

verplichting betrekking heeft) zouden betalen volgens het Belgisch tarifair systeem. Het 

equivalente Belgische tarief wordt gebruikt als ‘proxy’ voor het ‘gewicht’ van deze 

verplichtingen in de verschillende landen. 

 

In verscheidene Europese landen gelden verplichtingen in natura, zoals bijvoorbeeld in 

Nederland, Spanje, Denemarken, ... De tabel hierna geeft een (niet-exhaustieve) lijst 

van dergelijke bestaande verplichtingen in 2012.  

 

Land Verplichting in natura (2012) 

Frankrijk 
De blackstart-dienst wordt zonder geldelijke vergoeding geleverd 
door een aantal productie-eenheden die voor deze dienstverlening 
zijn uitgerust. 

Nederland 
De producenten zijn verplicht om ‘primary frequency control’ (R1) te 
leveren zonder geldelijke vergoeding. 

Denemarken 
De productie-eenheden op de 400 kV en 150 kV-netten moeten de 
spanningsregeling verzekeren zonder geldelijke vergoeding.  

Slovenië 
De producenten zijn verplicht om ‘primary frequency control’ (R1) te 
leveren zonder geldelijke vergoeding. 

Spanje 

De producenten zijn verplicht om ‘primary frequency control’ (R1) te 
leveren zonder geldelijke vergoeding. Daarnaast zijn de producenten 
met conventionele productie-eenheden van meer dan 30 MW en die 
op het transmissienet zijn aangesloten verplicht om de 
spanningsregeling te verzekeren zonder geldelijke vergoeding. 
Daarnaast wordt de blackstart-dienst zonder geldelijke vergoeding 
geleverd door een aantal productie-eenheden die voor deze 
dienstverlening zijn uitgerust.  

Portugal 
De producenten zijn verplicht om ‘primary frequency control’ (R1) te 
leveren en spanningsregeling te verzekeren zonder geldelijke 
vergoeding.  

Zwitserland 
De producenten zijn verplicht om ‘primary frequency control’ (R1) te 
leveren zonder geldelijke vergoeding. 

Italië 
De producenten zijn verplicht om ‘primary frequency control’ (R1) te 
leveren zonder geldelijke vergoeding. 

 

Om een schatting van het equivalent Belgisch tarief voor dergelijke verplichtingen in 

natura voor producenten in andere landen te bekomen, wordt de totale kostprijs van 

dergelijke diensten in België in de jaren 2013 tot 2015, die in dit dossier zijn vermeld in 

deel 6.3.3, gedeeld door het totale injectievolume dat in dit dossier is vermeld in Bijlage 

XI voor deze drie jaren. Het resultaat van deze berekening is hieronder weergegeven. 
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  Equivalente 

Belgische prijs van 

de verplichting 

(€/MWh) 

Totale kostprijs 

2013-2015 (k€) 

Totaal volume 

2013-2015 (GWh) 

R1 0,43 88.465 204.164 

Spanningsregelin

g 

0,18 37.494 204.164 

Blackstart 0,10 21.024 204.164 

 

De volgende tabel geeft het totaal resultaat weer: 

 

Vergelijking injectietarieven (2012)  
    

NWE + Oost. (zonder BE) Injectietarief (€/MWh) 
Equivalente 

Belgische prijs van de 
verplichting (€/MWh) 

Totaal 

Oostenrijk 1,16 0,00 1,16 

Denemarken 0,40 0,18 0,58 

Finland 0,50 0,00 0,50 

Frankrijk 0,19 0,10 0,29 

Duitsland 0,00 0,00 0,00 

Groot-Brittannië 1,93 0,00 1,93 

Nederland 0,00 0,43 0,43 

Noorwegen 1,53   1,53 

Zweden 0,91 0,00 0,91 

Gemiddelde  0,74 0,09 0,82 
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Rekening houdend met de verplichtingen in natura van de producenten in sommige 

landen van de referentiemarkt van de NWE-zone plus Oostenrijk is het gemiddelde 

tarief ten laste van de producenten in deze referentiemarkt gelijk aan 0,82 €/MWh. 

 

6.4.1.9.2 Competitiviteit 
 

Naast het injectietarief voor ondersteunende diensten en het deel van deze diensten 

die de producenten in sommige landen zonder geldelijke vergoeding moeten leveren, 

is Elia van mening dat ook andere elementen moeten worden geanalyseerd om de 

competitiviteit van de productie-eenheden die bijdragen tot de bevoorradingszekerheid, 

zoals omschreven in richtlijn 17 van artikel 12 §5 van de Elektriciteitswet, te 

vergelijken. Hierna geeft Elia een opsomming van sommige van deze elementen, 

zonder er evenwel een exhaustieve lijst van te willen geven. 

 

Opdat een productie-eenheid gelegen in een land van de referentiemarkt NWE in 

België kan invoeren moet een dergelijke eenheid grensoverschrijdende 

transmissiecapaciteit met de buurlanden verkrijgen. Aangezien deze capaciteit door 

middel van veilingen aan de geïnteresseerde partijen wordt aangeboden moet de prijs 

die uit deze veilingen resulteert in de vergelijking van de competitiviteit worden 

opgenomen. Voor een producent met een identieke centrale gelegen in België en in 

een buurland zal de beslissing over de productieplaats om aan een energiebehoefte in 

België te voldoen door dit element beïnvloed worden, aangezien dit een bijkomende 

kost veroorzaakt voor de energie die buiten België is opgewekt. Als alle andere 

elementen gelijk blijven, zal de in België gelegen centrale een relatief 

concurrentievoordeel genieten.  

 

De tabel hierna geeft een overzicht van de capaciteitsprijzen die gevormd werden voor 

de  jaarveiling (2013) en maandveilingen (gemiddelde van de laatste 12 beschikbare 

maanden, de periode van april 2012 tot maart 2013) veilingen van capaciteit op de 

grenzen met Frankrijk en Nederland. De prijzen voor de invoerrichting (FR → BE en NL 

→ BE) zijn weergegeven, aangezien deze richting de meest relevante is om de 

competitiviteit in een kader van bevoorradingszekerheid te analyseren. 

 

Grens Prijs jaarveiling (2013) Gemiddelde prijs van de 

maandveilingen (04/2012 – 

03/2013) 

Frankrijk → België 1,07 €/MWh 1,71 €/MWh 

Nederland → België 1,95 €/MWh 1,35 €/MWh 
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Deze tabel toont duidelijk aan dat behalve de injectietarieven die in andere landen van 

de NWE-zone gelden, het risico op een nadelige concurrentiepositie voor de Belgische 

producenten wegens een Belgisch injectietarief van 0,91 €/MWh beperkt is door de niet 

te verwaarlozen bijkomende kost waaraan de producenten in de overige NWE-landen 

zijn onderworpen alvorens zij in het kader van de bevoorradingszekerheid de 

competitiviteit van de Belgische centrales kunnen aantasten.  

 

Behalve dit kostenaspect voor het verkrijgen van grensoverschrijdende 

transmissiecapaciteit, is het, om de competitiviteit van de Belgische productie-

eenheden te vergelijken met eenheden gelegen in andere landen van de NWE-zone, 

belangrijk te beseffen dat de concurrentiepositie niet enkel bepaald wordt door de 

hoger aangehaalde elementen, met name de transmissietarieven en de kosten 

verbonden aan het verwerven van jaarlijkse en/of maandelijkse grensoverschrijdende 

capaciteit, maar dat andere elementen een niet te verwaarlozen impact hebben. Zo 

heeft FEBEG34 voor België de federale bijdrage ‘gas’ die van toepassing is op de 

producenten op basis van gascentrales in België als een voorbeeld van een belangrijk 

element voorgesteld. FEBEG heeft berekend dat de kostenimpact voor 201235 van 

deze bijdrage een aanzienlijke meerkost inhoudt van 1,37 €/MWh voor een STEG-

centrale met een efficiëntie van 59% en 1,48 €/MWh voor een STEG-centrale met een 

efficiëntie van 56%.  

 

Ten slotte moeten we onderstrepen dat behalve het injectietarief andere beslissende 

factoren een belangrijker effect hebben op de competitiviteit van de eenheden in België 

en op de impact op de bevoorradingszekerheid. De belangrijkste beslissende factoren 

voor investeringen in productie-eenheden op Europees niveau zijn: 

 

- de lagere vraag naar elektriciteit wegens de crisis; 

- de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen; 

- de invoering van capaciteitsmechanismen;  

- de gasprijs en de spread met de elektriciteitsprijs;  

- de CO2-prijs;  

- de moeilijkheid met betrekking tot de financiering van de 

productiebedrijven. 

 

                                                 

34 http://www.febeg.be/content/default.asp?PageName=OpenDoc&DocID=8724  
35 Voor 2013 is de totale federale bijdrage voor gas gedaald, maar het blijft toch een aanzienlijk 

bedrag in vergelijking met het injectietarief. 

http://www.febeg.be/content/default.asp?PageName=OpenDoc&DocID=8724
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6.4.1.10 Voorstel 
 

In een internationale context en rekening houdend met de diverse criteria die de 

tarifering bepalen, stelt Elia voor om de totale enveloppe van de kosten ten laste van 

de injectietarieven voor de producenten te beperken tot 50% van de kosten voor de 

reservering van primaire regeling van de frequentie, de reservering van de secundaire 

regeling van het evenwicht binnen de Belgische regelzone, de reservering van de 

tertiaire reserve en de blackstart-dienst. Deze lasten omvatten ook beheerskosten die 

er rechtstreeks mee in verband staan, alsook een bijdrage aan de brutomarge.  

 

Vervolgens, rekening houdend met het feit dat hier meerdere criteria spelen, alsook 

met de internationale benchmark van de injectietarieven en met de concurrentiepositie 

van de Belgische productie-eenheden, stelt Elia de invoering voor van een tarief voor 

het gebruik van het net voor injectie gelijk aan 0. Het voorliggend voorstel doet evenwel 

niets af aan de mogelijkheid dat Elia in de toekomst injectietarieven voor het gebruik 

van het net zou voorstellen.  

 

6.4.2 Toewijzing van de kosten die gedekt worden door de tarieven die van 

toepassing zijn op de afnames  
 

De toewijzing van de kosten die gedekt worden door de tarieven van toepassing op 

afnames, zoals beschreven in punten 6.4.2 tot 6.4.4 van het Tariefvoorstel 2012-2015, 

blijven van toepassing met uitzondering van de gevolgen van de toewijzing van de 

lasten die gedekt worden door de tarieven van toepassing op injecties zoals hierboven 

beschreven.  

Zo wordt 50% van de lasten i.v.m. de reservering van de primaire frequentieregeling, 

de reservering van de secundaire evenwichtsregeling in de Belgische regelzone, de 

reservering van de tertiaire reserve en de blackstart-dienst gedekt op basis van de 

bruto begrensde energie die door de netgebruiker wordt afgenomen. 

 

Hieruit volgt ook dat 100% van de infrastructuurkosten gedekt worden door de tarieven 

voor onderschreven vermogen en bijkomend vermogen voor afname.” 

 

148. Na grondige controle en analyse, aanvaardt de CREG de argumenten van Elia, in het 

bijzonder wat de benchmarking betreft. De regulator onderschrijft de voorgestelde werkwijze.  
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149. Niettegenstaande de invoering van injectietarieven vanuit economisch standpunt te 

verantwoorden valt, heeft het arrest van 6/2/12 beslist – met miskenning van artikel 12, §5, 

17°, - dat de vernietigde tarieven discriminatoir waren. 

 
 

Indien deze discriminatie zou opgeheven worden, d.w.z. indien alle netgebruikers hetzelfde 

injectietarief moeten betalen, dan zou hiervoor een retroactieve regeling moeten uitgewerkt 

worden (zoniet blijft de discriminatie verder bestaan). Dit zou inhouden dat een retroactieve 

regeling moet toegepast worden, die evenwel bij wet expliciet verboden is (artikel 12, § 13). 

 

Daarom heeft de CREG zich akkoord verklaard met de niet toepassing van een injectietarief 

voor deze regulatoire periode, maar sluit de toepassing ervan niet uit voor de volgende 

regulatoire periode. 
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XIII. DE TARIEFSTRUCTUUR 

 

150. De tariefstructuur die Elia in haar correctief tariefvoorstel voorziet, is in 

overeenstemming met de bepalingen daarover in hoofdstuk II van de Tarifaire Methoden: 

 

i. De uitgangspunten voor de tarieven voor de aansluiting op het net, waarover het 

arrest van 6 februari 2013 geen opmerkingen bevat, zijn dezelfde gebleven; 

 

ii. Wat de tarieven voor het gebruik van het net betreft, heeft Elia voorgesteld om 

het tarief voor het gebruik van haar infrastructuur door de producenten in de 

regulatoire periode 2012-2015 op nul vast te leggen en dus de facto alle kosten 

ten laste van de afname te leggen; 

 

iii. Wat de tarieven voor de ondersteunende diensten betreft, maakt Elia een 

onderscheid tussen deze gericht op het behoud van het evenwicht in de 

regelzone en de overige. Het is enkel voor de eerstgenoemde diensten dat Elia 

voorstelt de tarieven zo te berekenen dat de helft van de kosten ten laste gelegd 

wordt van de injectie en de andere helft ten laste van de afname; 

 

iv. Omdat de Tarifaire Methoden van de CREG deze fee niet langer voorzien, stelt 

Elia in haar tarieven voor het handhaven en herstellen van het individueel 

evenwicht van de toegangsverantwoordelijken, het gebruik van een volume fee 

niet langer voor en wordt enkel de tarifaire formule behouden voor de 

verrekening van de energiecomponent. Elia heeft er bij de CREG wel op 

aangedrongen om in haar definitieve tarifaire methodologie het gebruik van een 

volume fee opnieuw te onderzoeken, niet in het minst omwille van eventuele 

evoluties op Europees vlak daarover; 

 

v. De tarieven voor openbare dienstverplichtingen werden behouden; 

 

vi. De belastingen, taksen, bijdragen van alle aard en andere toeslagen worden niet 

langer beschouwd als een tariefsoort, maar worden als toeslagen toegevoegd 

aan de overige tarieven. 
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De CREG stelt vast dat de tariefstructuur die Elia voorstelt in overeenstemming is met deze 

die voorzien is in artikel 4 van de Tarifaire Methoden. 

 

151. Het gebruik van de scharnierdatum van 1 juni 2013 heeft geen enkele invloed op de 

tariefstructuur zelf, doch enkel op de voorgestelde tariefwaarden. 
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XIV. DE IN AANMERKING GENOMEN 

VOLUMES 

 
152. Op basis van de werkelijke gegevens over de afgenomen volumes in het jaar 2012 

heeft Elia de volumes waarmee zij in haar correctief tariefvoorstel rekening houdt bijgesteld 

zoals weergegeven in tabel 8. 

 

Tabel 8. Samenvatting van de volumes betreffende energie en vermogen ( in GWh, MW en %) 

 

 
Uit het tariefverslag van Elia over het exploitatiejaar 2012 blijkt: 

 

(i) Voor de ondernemingen die op de drie hoogste spanningsniveaus rechtstreeks 

aangesloten zijn op de Elia-netten wordt een werkelijke vermindering van hun 

netto afgenomen energie vastgesteld met respectievelijk 3%, 6% en 4% t.o.v. het 

aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011. 

 

Elia beschouwt deze vermindering als structureel en heeft haar vooruitzichten 

voor 2013, 2014 en 2015 in dezelfde zin aangepast. 

 

Voor de afname op het niveau transformatie naar Middenspanning (hoofdzakelijk 

de distributienetbeheerders) zijn deze volumes in lijn met de vroegere 

voorzieningen. 

 

(ii) Wat de bruto beperkte afgenomen energie op de drie hoogste 

spanningsniveaus betreft stelt Elia een werkelijke vermindering vast met 

respectievelijk 7%, 6% en 4%t.o.v. het aangepast tariefvoorstel van 13 december 

2011. 

 

Elia beschouwt ook deze vermindering als structureel en heeft haar 

vooruitzichten voor 2013, 2014 en 2015 in dezelfde zin aangepast. 

Vooruitzicht Realiteit Vooruitzicht Vooruitzicht Vooruitzicht Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Evolutie realiteit Nieuw vooruitzicht

2012 2012 2013 2014 2015 vooruitzicht vooruitzicht vooruitzicht vooruitzicht vooruitzicht 2012 t.o.v. t.o.v.

in 2011 in 2011 in 2011 in 2011 2013 2013 2013 2014 2015 vooruitzicht 2012 vroeger vooruitzicht

- -

Periode A Periode B

(1) (1) (1) (1) (2) (2)

Netto afgenomen energie (GWh) 71.769 71.127 71.325 71.074 70.735 70.565 70.316 69.971 -1% -100%

Evolutie t.o.v. het vorige jaar (%) -0,6% -0,4% -0,5% -0,8% -0,4% -0,5%

Bruto beperkte (afgenomen) energie (GWh) 79.253 77.691 78.330 78.179 77.840 33.304 43.256 76.560 76.404 76.055 -2% -2%

Evolutie t.o.v. het vorige jaar (%) -1,2% -0,2% -0,4% -1,5% -0,2% -0,5%

Indicator voor onderschreven en bijkomend vermogen 4.600 4.661 4.606 4.588 4.611 1%

voor rechtstreekse klanten Elia (MW)

Indicator onderschreven vermogen door DNB (MW) 8.058 8.309 7.974 7.940 7.862 3%

(1) Vooruitzicht volgens Tariefvoorstel 2012-2015, door Elia System Operator bij de CREG ingediend op 30 juni 2011

(2) Periode A = 5 eerste maanden van 2013; Periode B = 7 laatste maanden 2013
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(iii) Wat de onderschreven vermogens stelt Elia voor om de vroeger voorziene 

volumes te behouden.  

 

153. Op basis van de werkelijke gegevens over de geïnjecteerde volumes in het jaar 

2012 heeft Elia de volumes waarmee zij in haar correctief tariefvoorstel rekening houdt 

bijgesteld zoals weergegeven in tabel 9. 

 

OM REDENEN VAN VERTROUWELIJKHEID WORDT VAN DEZE TABEL ENKEL DE 

TOTAALLIJN WEERGEGEVEN 

 

Tabel 9: Samenvatting van de volumes betreffende geïnjecteerde energie (in GWh) 

 

 

Uit het tariefverslag over 2012 blijkt een vermindering van de bruto beperkte geïnjecteerde 

energie met 15% ten aanzien van het voorziene cijfer voor 2012. Bij gebrek aan andere 

indicaties heeft Elia in het correctief tariefvoorstel voor jaren 2013, 2014 en 2015 rekening 

gehouden met dezelfde vermindering.  

 

154. Na grondige controle en analyse gaat de CREG akkoord met de volumes aan 

tariefdragers die Elia in haar correctief tariefvoorstel heeft voorzien. 

 

 

 

 

 

Vooruitzicht Realiteit Evolutie Vooruitzicht Vooruitzicht Vooruitzicht Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

2012 2012 werkelijk 2013 2014 2015 vooruitzicht vooruitzicht vooruitzicht vooruitzicht

in 2011 t.o.v. in 2011 in 2011 in 2011 2013 2014 2015 t.o.v.

vooruitzicht vroeger

2012 vooruitzicht

(1) (1) (1) (1)

Totaal 80.988 68.989 -15% 80.645 80.201 79.347 68.548 68.171 67.445 -15%
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XV. DE  VOORGESTELDE TARIEVEN  

 

155. De tariefberekening van Elia is gebaseerd op het gebruik van verschillende data: 

bepaalde tarieven zijn vlak voor de volledige régulatoire periode, andere zijn constant voor 

2012 en 2013 maar worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2014, nog andere wijzigen 

vanaf de scharnierdatum van 1 juni 2013. 

 

 

XV.1 Aansluitingstarieven 

 

156. Wat de aansluitingstarieven betreft, stelt Elia geen wijzigingen voor: voor de volledige 

régulatoire periode vermeldt het correctief tariefvoorstel dezelfde waarden als deze van het 

aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011. 

 

 

XV.2 Tarieven netgebruik 

 

157. De tarieven voor het onderschreven geïnjecteerd vermogen vervallen (cfr. arrest van 

het Hof van Beroep van 6 februari 2013 en in de gegeven omstandigheden niet mogelijk om 

zonder toepassing met terugwerkende kracht in te voeren). 

 

158. De tarieven voor onderschreven vermogen ten laste van de afname blijven zowel in 

2012 als in het volledige jaar 2013 dezelfde als opgenomen in het aangepast tariefvoorstel 

van 13 december 2011. 

 

Deze worden verhoogd met ingang vanaf 1 januari 2014 en blijven constant in 2014 en in 

2015. 

 

159. De tarieven voor systeembeheer ten laste van de afname blijven tot 1 juni 2013 

dezelfde als opgenomen in het aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011. Vanaf die 

scharnierdatum worden gewijzigde en vlakke tarieven van kracht tot het einde van de 

regulatoire periode. 
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XV.3 Tarieven voor ondersteunende diensten 

 

160. Voor de ondersteunende diensten die gericht zijn op het behoud van het evenwicht in 

de Belgische regelzone geldt zowel een tarief ten laste van de injectie als ten laste van de 

afname:  

 

i. ten laste van de injectie geldt een vlak tarief vanaf 1 januari 2012 dat lager ligt 

dan het vroegere injectietarief;  

 

ii. ten laste van de afname geldt het tarief opgenomen in het aangepast 

tariefvoorstel van 13 december 2011 tot de scharnierdatum. Vanaf 1 juni 2013 

geldt een hoger nettarief. 

 

161. De tarieven voor de overige ondersteunende diensten (regeling van de spanning en 

van het reactief vermogen, congestiebeheer en compensatie van de netverliezen) blijven 

voor het geheel van de regulatoire periode de nettarieven van kracht uit het aangepast 

tariefvoorstel van 13 december 2011.  

 

 

XV.4 Tarieven voor het handhaven en herstellen van het 

individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken 

 

162. In overeenstemming met de aanpassing van 28 maart 2013 van de Tarifaire 

Methoden van 24 november 2011 wordt geen volume fee meer voorzien. 

 

163. Voor de energiecomponent van dit nettarief blijft de huidige tariefformule van kracht. 
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XV.5 Tarieven voor de openbare dienstverplichtingen 

 

XV.5.1 Algemene beschouwingen 

 

164. Volgens artikel 23, § 2, eerste lid van de Elektriciteitswet is de CREG belast met een 

algemene taak van toezicht en controle op de wetten en reglementen inzake de organisatie 

en werking van de elektriciteitsmarkt. Dit houdt dus eveneens het toezicht en de controle op 

alle tarifaire bepalingen en modaliteiten met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen 

en toeslagen in en dit zowel voor de federale als de gewestelijke verplichtingen.  

 

165. In haar beslissing van 22 december 2011 had de CREG gesteld dat er voor de 

toeslagen, net zoals voor de ODV, een afzonderlijk tarief zou moeten zijn. Bij de wet van 8 

januari 2012 heeft de wetgever echter duidelijk zijn wens te kennen gegeven om de ODV 

enerzijds en de belastingen, toeslagen, evenals de taksen en bijdragen van alle aard 

anderzijds, apart te behandelen. Volgens het richtsnoer nr. 11 van artikel 12, § 5 worden de 

netto kosten van de openbare dienstverplichtingen "verrekend in de tarieven" terwijl volgens 

het richtsnoer nr. 12 de toeslagen, belastingen, enz. worden "toegevoegd aan de tarieven". 

Derhalve dienen volgens de Elektriciteitswet enkel de ODV voorwerp uit te maken van een 

specifiek tarief. 

 

166. In de aanpassing van 28 maart 2013 van haar Tarifaire Methoden heeft de CREG 

deze bepalingen van de Elektriciteitswet, in het bijzonder de artikelen 4 en 9, overgenomen. 

 

167. De CREG stelt vast dat ELIA in haar aangepaste tariefvoorstel de nieuwe 

tariefstructuur betreffende de dienstverplichtingen en toeslagen correct heeft toegepast zoals 

voorzien in de Tarifaire Methoden. 

 

168. In haar aangepaste tariefvoorstel legt ELIA uit dat, voor de periode van 01/01/2012 

tot 31/05/2013, het arrest van het hof van beroep van 6 februari 2013 geen impact heeft op 

de bedragen en regels die van toepassing zijn op het aangepaste tariefvoorstel 2012-2015 

evenals de beslissingen van de CREG betreffende de tarieven voor ODV en de toeslagen en 

dus voor deze periode geldig blijven. 

 

169. Daarnaast legt ELIA uit dat de waarden van de tarieven voor openbare 

dienstverplichtingen en toeslagen, in de meeste gevallen, rechtstreeks worden bepaald of op 

zijn minst worden geregeld door wetteksten en dus geen bevoegdheid van ELIA zijn. 
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170. Bijgevolg beperkt ELIA zich tot een voorstelling van de elementen die ze kende toen 

onderhavig correctief tariefvoorstel werd opgesteld. 

 

171. De CREG aanvaardt deze argumentatie en bijgevolg ook het feit dat ELIA enkel  voor 

2012 en 2013 waarden voor de ODV-tarieven en toeslagen voorstelt. 

 

172. Daarnaast heeft de CREG, namelijk in het kader van de consultatie over de VTM van 

28 maart 2013 en op basis van in het bijzonder artikel 33 van deze VTM, nogmaals 

bevestigd dat ELIA een aanvraag tot wijziging van, hetzij een tarief (of een toeslag) in het 

bijzonder, hetzij voor alle bestaande tarieven en toeslagen mag indienen, telkens minstens 

één belangrijk element dat vereist en het beginsel van kostenreflectiviteit niet meer wordt 

gerespecteerd. 

 

173. In dit kader heeft ELIA op 16 november 2012 haar dossier "Aanpassing van de 

tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen voor toepassing vanaf 1 

januari 2013" aan de CREG voorgelegd. Met haar beslissing (B)121129-CDC-658E/25 had 

de CREG, in voorkomend geval, de voorstellen tot aanpassing verworpen, met uitzondering 

van dat over de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten afgeleverd door de 

Waalse overheid. Zoals benadrukt in het algemeen voorbehoud onder punt 34 van 

bovenvermelde beslissing, laat deze beslissing "de toekomstige uitoefening van de 

tariefbevoegdheid onverlet. De CREG is bevoegd om de tarieven of de methode permanent 

aan te passen […] " 

 

174. Indien elementen sinds deze beslissing sterk zijn geëvolueerd en aanpassingen 

voortaan nodig zijn voor de handhaving van het principe van kostenreflectiviteit, verwacht de 

CREG bijgevolg dat ELIA in haar aangepaste tariefvoorstel de aanpassingen van de ODV-

tarieven en toeslagen voorstelt. 

 

175. De verschillende tarieven voor openbare dienstverplichtingen zoals ELIA aan de 

CREG heeft voorgelegd, worden hierna voorgesteld en besproken, zowel wat de wettelijke 

basis betreft als wat de waarden voor de boekjaren 2012 en 2013 betreft. 

 

 
XV.5.2 Op federaal niveau 

 

176. Op federaal niveau worden momenteel twee openbare dienstverplichtingen opgelegd 

aan de transmissienetbeheerders: een voor de financiering van de aansluiting van de 
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offshore windmolenparken en een voor de financiering van federale 

groenestroomcertificaten. 

 

177. Hoewel het geen impact heeft op de tarieven van ELIA is het interessant op te 

merken dat, als gevolg van het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, de 

transmissienetbeheerder niet meer verplicht is, zoals hij vroeger wel verplicht was krachtens 

dit Koninklijk Besluit, de groenestroomcertificaten van de regionale overheid aan een 

minimumprijs aan te kopen. Er is evenwel een uitzondering voorzien voor de fotovoltaïsche 

installaties die vóór 1 augustus 2012 in dienst zijn genomen. 

 

 

XV.5.2.1 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting 

van de offshore windmolenparken 

 

178. Conform artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet dient Elia deel te nemen aan de 

financiering van de onderzeese kabels voor de aansluiting van windmolenparken met een 

domeinconcessie in de Noordzee toegekend krachtens artikel 6 van de Elektriciteitswet voor 

een bedrag van 25 miljoen euro per park, opgesplitst in 5 jaarlijkse schijven van 5 miljoen 

euro elk. 

 

179. Dit tarief is van toepassing op alle netto afnames van het net van Elia (rechtstreekse 

klanten en distributienetbeheerders) in uitvoering van artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet dat 

het volgende bepaalt: "De kostprijs van deze bijdrage die door de netbeheerder wordt 

gefinancierd is toerekenbaar aan de taken bedoeld in artikel 8". Conform de Tarifaire 

Methoden heeft ELIA een tarief voorzien om de kost te dekken van deze bijdrage voor de 

financiering van de aansluiting van de offshore windmolenparken. 

 

 

XV.5.2.2 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van federale 

groenestroomcertificaten 

 

180. Krachtens artikel 7, §1 van de Elektriciteitswet kan de Koning een mechanisme voor 

de ondersteuning van elektriciteit geproduceerd door offshore windmolenparken instellen, in 

het bijzonder een systeem van groenestroomcertificaten gedekt door een verplichting tot 

aankoop aan een minimumprijs door de netbeheerder.  
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181. Bij Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de wijzigingen 

die eraan werden aangebracht bij Besluit van 31 oktober 2008 heeft de Koning een dergelijk 

mechanisme effectief ingevoerd. 

 

182. Volgens artikel 14, §2 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 wordt de netto kost 

die ontstaat uit het verschil tussen de aankoopprijzen (opgelegd door het besluit, op basis 

van een voorstel van de CREG) en de verkoopprijzen van de certificaten gedekt door een 

toeslag op de vervoerstarieven. Het bedrag van deze toeslag wordt, na advies van de 

commissie, bepaald door de Koning en elk jaar herzien. 

 

183. In november 2012 en krachtens artikel 14sexies van het Koninklijk Besluit van 16 juli 

2002 en op basis van het voorstel van ELIA en de gegevens van de betrokken producenten, 

heeft de CREG een voorstel voor de toeslag voor 2013 voorgelegd aan de Koning36. 

 

184. Bij ministerieel besluit van 21 december 2012 heeft de staatssecretaris voor Energie, 

Leefmilieu en Mobiliteit het bedrag van de toeslag, hetzij 2,2133 €/MWh, dat de CREG had 

voorgesteld, bevestigd en toegepast op de bruto-energie afgenomen op het transmissienet. 

 

185. De CREG stelt vast dat ELIA dit bedrag voor het jaar 2013 correct heeft 

overgenomen. De CREG stelt vast dat het bedrag dat Elia voor 2012 hernomen heeft 

eveneens correct is 

 

 

XV.5.3 In het Vlaams Gewest 

 

186. Momenteel worden er in het Vlaamse Gewest twee openbare dienstverplichtingen 

opgelegd aan de lokale netbeheerder: een voor de financiering van steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling en een voor de financiering van 

maatregelen ter bevordering van het rationeel energieverbruik. 

 

187. Deze tarieven voor openbare dienstverplichtingen worden enkel toegepast op netto 

afnames in het Vlaamse Gewest. 

                                                 
36

 CREG, Voorstel (C)121129-CDC-1209 over "de berekening van de toeslag bestemd om de reële 
nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de 
ankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2013", 29 november 2012. 
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XV.5.3.1 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 

 

188. Dit tarief dekt enerzijds de beperking van de kosten voor de aansluiting van een site 

voor de productie van hernieuwbare energie volgens de bepalingen van artikel 6.4.13 van 

het decreet van het Vlaamse Gewest houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 

van 19 november 2010 ("Energiebesluit") en anderzijds de verplichting tot aankoop van 

groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten aan een gegarandeerde minimumprijs 

krachtens artikel 7.1.6 en 7.1.7 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene 

bepalingen betreffende het energiebeleid ("Energiedecreet"). 

 

189. In haar dossier "Aanpassing van tarieven voor openbare dienstverplichtingen en 

taksen en toeslagen voor toepassing vanaf 1 januari 2013" legde ELIA uit dat de gevolgen 

van belangrijke wijzigingen aangebracht door de Vlaamse wetgever aan het Energiedecreet 

van 8 mei 2009 door het decreet van 13 juli 2012 nog niet correct konden worden gevat toen 

dit dossier werd opgesteld.  

 

190. In haar beslissing (B)121129-CDC-658E/25 had de CREG het standpunt van ELIA al 

goedgekeurd. 

 

191. De CREG stelt vast dat ELIA de waarde van het tarief voor de financiering van 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie voor 2012 heeft behouden en nog steeds geen 

wijziging van de waarde voor 2013 heeft voorgesteld. 

 

192. De CREG ziet tot nu toe ook geen reden om dit tarief te wijzigen en keurt het voorstel 

voor 2012 en 2013 goed. 

 

 

XV.5.3.2 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van maatregelen 

ter bevordering van het Rationeel Energieverbruik 

 

193. Dit tarief dekt de financiering van maatregelen ter bevordering van het Rationeel 

Energieverbruik, bedoeld door artikel 7.5.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende 

algemene bepalingen betreffende het energiebeleid ("Energiedecreet") en artikel 6.4.1 van 

het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 

van 19 november 2010 ("Energiebesluit").  
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194. ELIA stelt voor dit tarief op hetzelfde niveau te houden als in 2011 en 2012. 

 

195. De CREG ziet geen reden om dit tarief te wijzigen en keurt dit voorstel goed. 

 

 
XV.5.4 In het Waalse Gewest 

 

196. In het Waalse Gewest is de lokale transmissienetbeheerder, ELIA, onderworpen aan 

een verplichting tot aankoop van groenestroomcertificaten afgeleverd door de gewestelijke 

overheid aan een minimumprijs. Tot nu toe werd er geen andere openbare dienstverplichting 

opgelegd aan de lokale transmissienetbeheerder in het Waalse gewest. 

 

 

XV.5.4.1 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië  

 

197. Krachtens artikel 40 van het Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 

betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt werd een systeem van 

groenstroomcertificaten ingevoerd om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen in het Waalse Gewest te ondersteunen. Met de artikelen 24ter tot 24octies 

van het Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare 

dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt zoals gewijzigd door het besluit van 20 

december 2007 heeft de overheid een verplichting tot aankoop van de 

groenestroomcertificaten aan een minimumprijs door de lokale transmissienetbeheerder, in 

dit geval ELIA, opgelegd. 

 

198. Met een brief van 14 maart 2013 heeft Elia de CREG op de hoogte gebracht van de 

huidige situatie van de markt van groenestroomcertificaten in het Waalse gewest. Elia heeft 

de CREG eveneens gevraagd welk gevolg ze, in het bijzonder op tarifair vlak, wil geven aan 

de vaststelling van Elia.  

 

199. Tot nu toe laat geen enkel concreet element de CREG toe op het verzoek van Elia te 

antwoorden. In de pers of bij uitwisselingen tussen de CREG en de betrokken marktspelers 

is onlangs veel informatie gecirculeerd, maar tot nu toe is deze informatie door geen enkele 

officiële beslissing bevestigd. Aangezien er binnenkort een concrete evolutie wordt verwacht, 

is het volgens de CREG toch niet goed om het tarief voor de openbare dienstverplichting 



 

114/234 

voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië in het 

kader van het aangepaste tariefvoorstel aan te passen. 

 

200. Bijgevolg beslist de CREG de waarden die ELIA heeft voorgesteld voor de jaren 2012 

en 2013 goed te keuren. 

 

201. De CREG nodigt ELIA evenwel uit om een nieuw voorstel voor de aanpassing van dit 

tarief voor te leggen zodra voldoende concrete elementen in aanmerking kunnen worden 

genomen. In haar brief van 26 april 2013 heeft Elia haar inzicht bevestigd om zich over deze 

materie opnieuw tot de CREG te richten. 

 

 

XV.5.5 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
202. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de lokale transmissienetbeheerder, ELIA, 

onderworpen aan een verplichting tot aankoop van groenestroomcertificaten afgeleverd door 

de gewestelijke overheid aan een minimumprijs. Tot nu toe werd er geen andere openbare 

dienstverplichting opgelegd aan de gewestelijke transmissienetbeheerder in het Brussels 

gewest. 

 

XV.5.5.1 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 

203. Artikel 28 van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt zoals gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2011 voert een systeem 

van groenestroomcertificaten in om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen te ondersteunen en verplicht de gewestelijke transmissienetbeheerder, in dit 

geval ELIA, tot de aankoop van groenestroomcertificaten aan een minimumprijs. 

 

204. Tot nu toe veroorzaakte deze verplichting tot aankoop geen kosten voor ELIA. De 

waarde van dit tarief blijft dus nul EUR/MWh, zowel voor 2012 als voor 2013. 

 

205. De CREG keurt dit cijfer goed. 
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XVI. DE TOESLAGEN 

 

XVI.1 Algemene vaststellingen 

 

206. Met haar artikel 23, § 2, 1° belast de Elektriciteitswet de CREG met een algemene 

opdracht van bewaking en controle op de wetten en reglementen betreffende de organisatie 

en de functionering van de elektriciteitsmarkt. Dat houdt dus eveneens in het toezicht en de 

controle op de toeslagen en dat voor wat betreft zowel de federale als de gewestelijke 

verplichtingen. 

 

207. In haar wijzigingsbesluit van 28 maart 2013 heeft de CREG daarom de 

overeenstemmende bepalingen in haar Tarifaire Methoden hernomen, in het bijzonder in de 

artikelen 4 en 9. 

 

208. Na grondige analyse en controle stelt de CREG vast dat Elia in haar correctief 

tariefvoorstel op de correcte manier gebruik heeft gemaakt van de gewijzigde tariefstructuur 

voor wat betreft de openbare dienstverplichtingen en de toeslagen. 

 

 

XVI.2 Federaal 

 

209. Krachtens artikel 21bis tot 21quater van de Elektriciteitswet dient de 

transmissienetbeheerder de federale bijdrage te innen volgens de regels uit 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 zoals gewijzigd door het Koninklijk 

Besluit van 27 maart 2009. 

 

210. Volgens artikel 21ter van de Elektriciteitswet bepaalt de koning bij besluiten 

vastgelegd na overleg in de ministerraad de berekeningswijze en de andere modaliteiten van 

de federale bijdrage. Krachtens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 

dient de CREG de eenheidsbedragen van de federale bijdrage te bepalen. Voor het jaar 

2013 werden die bepaald op basis van de volgende wettelijke en reglementaire maatregelen: 
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i) de goedkeuring door de commissie Economie van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 18 december 2012 van het budget van de 

CREG voor 2013; 

ii) de afschaffing van het mechanisme voor de vrijstelling van de 

elektriciteitscomponenten "Broeikasgassen" en "Denuclearisatie" (wet van 

27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012); 

iii) de vastlegging van het bedrag voor de spijzing van het fonds 

"Broeikasgassen" op nul euro (KB van 10 december 2012, gepubliceerd in 

het Staatsblad van 17 december 2012); 

iv) het gebruik van het saldo van het fonds "Verwarmingspremie elektriciteit en 

aardgas" als gevolg van de afschaffing van de fondsen bij wet van 8 januari 

2012 om het bedrag te verminderen voor de spijzing van het fonds 

"Beschermde aardgasklanten" (goedgekeurd in de ministerraad van 30 

november 2012); 

v) de bevriezing van het fonds ODV elektriciteit en aardgas (KB van 14 

november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad van 29 november 2012); 

vi) de schatting van de noden van het fonds "beschermde klanten" bij gebrek 

aan een reglementaire basis ter zake. 

 

211. De CREG heeft de bedragen van de federale bijdrage uit het correctief tariefvoorstel 

van ELIA voor 2012 en 2013 gecontroleerd en keurt deze bedragen goed.  

 

 

XVI.3 In het Vlaamse Gewest 

 
212. Er wordt geen enkele toeslag opgelegd aan de lokale netbeheerder. 

 

 

XVI.4 In het Waalse Gewest 

 
213. Krachtens het besluit van de Waalse regering van 28 november 2002 is de lokale 

transmissienetbeheerder in het Waalse Gewest onderworpen aan een retributie voor de 

bezetting van het openbaar domein. 
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214. In haar tariefvoorstel 2012-2015 en in het dossier "Aanpassing van de tarieven voor 

openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen voor toepassing vanaf 1 januari 2013" 

heeft ELIA krachtens artikel 15 van het bovenvermelde arrest voorgesteld een toeslag te 

creëren voor de bezetting van het openbaar domein van toepassing op de afnames in het 

Waalse Gewest aan een afnamepunt waarvan het spanningsniveau hoger of gelijk aan 70 

kV is. 

 

215. Het besluit van de Waalse regering van 28 november 2002 bevat de concrete 

berekeningsmodaliteiten voor de reglementair voorziene jaarlijkse aanpassing. 

 

216. In haar beslissing (B)121129-CDC-658E/25 had de CREG al vastgesteld dat deze 

berekeningsmodaliteiten goed waren toegepast en had ze het voorstel van ELIA met 

betrekking tot deze toeslag goedgekeurd. 

 

217. De CREG keurt de waarden van de toeslag voor de bezetting van het openbaar 

domein in Wallonië die ELIA had voorgesteld in haar aangepaste tariefvoorstel voor de 

boekjaren 2012 en 2013 dan ook goed. 

 

 

XVI.5 In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 
218. Krachtens de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas 

en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de 

gewestelijke transmissienetbeheerder onderworpen aan een retributie voor de bezetting van 

het openbaar domein. 

 

219. Volgens artikel 28 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van 

de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient Elia een jaarlijkse indexering toe te 

passen op de retributie voor de bezetting van het openbaar domein uit deze artikelen. 

 
220. In haar beslissing (B)121129-CDC-658 E/25 had de CREG vastgesteld dat de 

indexeringsmodaliteiten correct waren toegepast en had het voorstel van Elia over deze 

toeslag goedgekeurd. 
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221. Bijgevolg keurt de CREG de voorgestelde waarden voor de toeslag voor de bezetting 

van het openbaar domein in het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor de jaren 2012 en 2013 

goed. 
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XVII. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

222. 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 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. 

 

Het tariefverslag van 2012 zal het voorwerp uitmaken van een latere, meer gedetailleerde 

analyse en een specifieke goedkeuring.  
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XVIII. BESCHIKKEND GEDEEELTE VAN DEZE 

ACTE 

 

Gelet op het arrest nummer 2012/AR/205 conn. 2012/AR/217 conn. 2012/AR/220 van 6 

februari 2013 van het Hof van Beroep te Brussel; 

 

Gelet op het correctief tariefvoorstel van Elia System Operator NV van 2 april 2013; 

 

Gelet op het akkoord van 28 maart 2013 met betrekking tot de procedure voor de indiening 

en de goedkeuring van een nieuw tariefvoorstel voor de periode 2012-2015 als gevolg van 

het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 februari 2013; 

 

Gelet op de bijkomende inlichtingen die de CREG ontvangen heeft op 10 april 2013; 

 

Gelet op het tariefverslag over het exploitatiejaar 2012 van Elia van 1 maart 2013; 

 

Gelet op het tariefvoorstel van 30 juni 2011 en het aangepast tariefvoorstel van 13 december 

2011, beide van Elia System Operator NV; 

 

Gelet op het ontwerp van beslissing van 11 april 2013; 

 

Gelet op de brief van Elia van 26 april 2013; 

 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit; 

 

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 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;  
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Gelet op het Verslag RA1109/2 van de raadpleging en van het overleg over het Ontwerp van 

besluit (Z)130228-CDC-1109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot 

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

inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie; 

Gelet op de Tarifaire Methoden van de CREG van 24 november 2011; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 december 2012 houdende het opleggen van prijs- en 

leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door 

verschillende producenten; 

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de CREG van 5 juli 2012; 

 

Gelet op de analyse die voorafgaat:  

 

 

 

Overwegende de bekommernis van Elia voor een snel herstel van gereguleerde nettarieven 

(zie randnummer 29 onder 1 infra); 

 

Overwegende de toepassing van de algemene rechtsregels (zie hoofdstuk V.3 infra); 

 

Overwegende de nood aan een pragmatische aanpak voor de uitvoering van het arrest van 6 

februari 2013 (zie hoofdstuk VI.2 infra); 

 

Overwegende dat Elia het arrest van 6 februari 2013 naar de geest correct heeft uitgevoerd 

(zie randnummer 47 infra); 

 

Overwegende dat voor het geheel van de regulatoire periode het correctief voorstel 

nettarieven bevat die de integrale kost ervan dekken (zie randnummer 141 infra); 

 

Overwegende dat Elia bij de opmaak van haar correctief tariefvoorstel zich gericht heeft op 

de gekende, werkelijke gegevens over haar totaal inkomen op de datum van de indiening 

ervan (zie randnummers 72 en 73  infra); 

 

Overwegende dat als gevolg daarvan het totaal inkomen in het correctief tariefvoorstel ruim 

42 miljoen EUR lager ligt dan dat in het aangepast tariefvoorstel van 13 december 2011 (zie 

randnummer 74 infra); 
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Overwegende dat de CREG geen aanleiding heeft gevonden om de voorgestelde rubriek 

‘Billijke marge en afschrijvingen’ te herzien (zie randnummer 99 infra); 

 

Overwegende dat de CREG geen aanleiding heeft gevonden om de voorgestelde rubriek 

‘kosten’ in het totaal inkomen te herzien (zie randnummer 124 infra); 

 

Overwegende dat de CREG geen aanleiding heeft gevonden om de rubriek ‘Meerwaarde 

iRAB’ in het totaal inkomen te herzien (zie randnummer 128 infra); 

 

Overwegende dat Elia bij de toewijzing van het totaal inkomen de voorgeschreven principes 

van Activity Based Costing respecteert (zie hoofdstuk XII.2  infra); 

 

Overwegende dat Elia het cascadesysteem van hogere naar lagere spanningsniveaus 

toepast (zie randnummer 132 infra); 

 

Overwegende de nood aan een toepassing sui generis (zie randnummer 136  infra); 

 

Overwegende dat Elia daarbij het onderscheid maakt tussen de periode voor en na de 

scharnierdatum van 1 juni 2013 (zie randnummer 137 infra); 

 

Overwegende dat Elia een bedrag van 11.545.000 EUR naar de exploitatiejaren 2013, 2014 

en 2015 overdraagt opdat in het exploitatiejaar 2012 de toegepaste nettarieven 

kostendekkend zouden zijn (zie randnummers 140 en 141 infra ); 

 

Overwegende de toewijzing van de kosten over de tariefdragers “vermogen” en “energie” 

(zie hoofdstuk XII.4 infra); 

 

Overwegende de uitgebreide motivering van de toewijzing van netkosten voor 

ondersteunende diensten aan de injectie (zie randnummer 147 infra); 

 

Overwegende dat de geleverde benchmarking informatie over injectietarieven overtuigend is 

(zie randnummer 147 infra); 

 

Overwegende dat Elia een tariefstructuur voorstelt die voldoet aan de bepalingen van de 

Tarifaire Methoden terzake (zie randnummer 150 infra); 
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Overwegende dat Elia voor de tariefberekening gebruik maakt van de meest recente 

gegevens over de volumes van de tariefdragers (zie randnummer 152 infra); 

 

Overwegende dat Elia de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen behoudt zoals 

voorzien in de beslissing van de CREG van 29 november 2012 (zie hoofdstuk 0 infra); 

 
Overwegende dat Elia voor de toeslagen bedragen voorziet die overeenkomen met de 

wettelijke bepalingen (zie hoofdstuk XVI infra); 

 

 

 

BESLIST DE CREG   positief  over de vraag tot goedkeuring van het correctief tariefvoorstel 

van 2 april 2013 van NV ELIA System Operator voor de regulatoire periode 2012-2015.  De 

goedgekeurde nettarieven worden als bijlage 2 toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

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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BIJLAGE 1: ondertekend akkoord van 28-03-2013 
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BIJLAGE 2: Nettarieven 

TARIEVEN TRANSPORT 2012 

 

A. AANSLUITINGSTARIEVEN 

 

DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA-NET BETREFFEN:  

 

 Tarief voor een oriëntatiestudie; 

 Tarief voor een detailstudie; 

 Tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld; 

 Tarief voor het gebruik van andere uitrustingen van aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, de 

uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het 

filtreren van de spanningsgolf; 

 Tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen 

voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen; 

 Bijzondere modaliteiten. 

 

1. Het tarief voor de oriëntatiestudie 

 

Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 

van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te 

sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. 

 

Tabel 1: Tarief voor oriëntatiestudie 
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2. Het tarief voor de detailstudie 

 

2.1 Detailstudie met het oog op de aansluiting van nieuwe uitrustingen of de aanpassing van 

bestaande uitrustingen 

 

Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van 

een bestaande aansluiting is een éénmalig tarief, waarvan het bedrag functie is van het type et het 

spanningsniveau van de werken die het voorwerp uitmaken van de detailstudie. 

 

Voor een studie betreffende zowel aansluitingsveld als aansluiting, is het te facturen bedrag de som 

van het bedrag voor de studie voor het aansluitingsveld(en) et het bedrag voor de studie van de 

aansluiting.  

 

Dit tarief is van toepassing per gevraagde variant van de studie. De kosten voor een detailstudie 

zullen in rekening gebracht worden tijdens de realisatie van de aansluiting waarvoor de studie gedaan 

werd. 

 

De tarieven voor detailstudies zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor productie-eenheden 

wordt er een vermeerderingsfactor van 33% toegepast op deze tarieven ten einde de kosten te 

kunnen dekken die voortvloeien uit het feit dat een detailstudie voor productie-eenheden meerdere 

bijkomende elementen bevat. 

 

Tabel 2: Tarief voor detailstudie (in €) 

 

 

2.2  “Power Quality” evaluatie voor aansluiting of wijziging van storende installaties of van 

compensatie-installaties (“pre-assessment”) 

 

Ten einde een spanning te leveren volgens de voorschriften beoogd door het artikel 47 van het 

Technisch Reglement, dient het toegelaten niveau van veroorzaakte storingen op het net beoogd door 

artikel 46 van het Technisch Reglement gerespecteerd te worden. 

In dit kader legt het artikel 54 van het Technisch Reglement de netgebruiker de verplichting op Elia uit 

eigen beweging op de hoogte te stellen van hun installaties die een impact hebben op de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en efficiëntie van het net. 
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De netgebruiker zal nagaan of de storingsniveaus die optreden door deze installaties de Stadium 1 

emissie limieten beschreven in de Synergrid procedure C10/17 niet overschrijden, en dit op basis van 

de spanning aan het aansluitpunt en het onderschreven vermogen. Hij zal deze evaluaties alsook een 

beschrijving van deze installaties (aard en nominaal vermogen) aan Elia voorleggen ter goedkeuring.  

 

Indien de Stadium 1 emissie limieten overschreden zijn, zelfs na overwogen te hebben bijkomende 

maatregelen te nemen om het niveau van de storingen te beperken, moet de netgebruiker aan Elia 

vragen de aanpak voor Stadium 2 of Stadium 3 toe te passen. In dit geval zijn volgende tarieven van 

toepassing: 

 

 

De gefactureerde bedragen voor de studies met betrekking tot de berekening van emissielimieten 

stadium 2 of 3 zijn niet terugvorderbaar bij de bestelling van de aansluiting.  

 

Op het einde van de studie bezorgt Elia aan de netgebruiker een rapport dat de aangepaste 

emissielimieten bevat. De netgebruiker zal dan nagaan of zijn installaties deze toegelaten 

emissielimieten respecteren. Het resultaat van deze controle zal in geschreven vorm aan Elia worden 

voorgelegd ter acceptatie. 

 

3. Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld 

 

Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld bestaat uit: 

 

 een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking of substantiële wijziging van het 

aansluitingsveld 

 een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. 

 

Deze jaarlijkse vergoedingen, waarvan de bedragen zijn weergegeven in de synthese tabel onder 

sectie 5, geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, 

dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. Het eerste 

aansluitingsveld omvat één tellinguitrusting voor facturatie. 

 

Wat betreft de bestaande velden wordt de vergoeding voor het ter beschikkingstellen van het veld 

proportioneel aangepast om de “tussenkomsten klanten” van het verleden in rekening te brengen. 

Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten 

laatste 33 jaar na de datum van indienstneming. 



 

131/234 

 

4. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, 

uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve 

energie en uitrustingen voor het filteren van de spanningsgolf  

 

4.1 Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor 

verwezenlijking of substantiële wijziging  

 

Het bedrag, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek.  

 

4.2 Vergoeding voor het ter beschikkingstellen voor bestaande aansluitingen 

 

De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikkingstellen is deze zoals weergegeven in de synthese 

tabel onder sectie 5, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de 

indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële tussenkomsten waren in het verleden, 

dienen zij proportioneel in mindering gebracht te worden. 

4.3 Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) 

 

De vergoeding voor het beheer van de « andere » uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel 

onder sectie 5.  

 
Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in 

bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de: 

 

waarbij 

 K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken 

transformator; 

 MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator 

 K0 en MVA0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter 

beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de referentietransformator, 

gekozen in de lijst van de synthese tabel zodat de primaire spanning dezelfde is als van 

de betrokken transformator en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de 

betrokken transformator aanleunt. 

75,0

0

0 .75,025,0 









MVA

MVA
KK
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4.4 Forfaitaire vergoeding toegepast in het geval de gebruiker eigenaar is van de aansluiting en 

deze beheert in naam en voor rekening van Elia 

 

Dit tarief wordt toegepast in geval de gebruiker zelf de aansluitingsuitrustingen exclusief het 

aansluitingsveld beheert.  

 

Dit tarief wordt uitgedrukt onder de vorm van een jaarlijkse vergoeding per aansluitingsveld. 

 

 

 

5. Synthesetabel 

 

Synthesetabel 2012-2015 : aansluitingstarieven  
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6. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 

uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen  

 

Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor 

alarmsignalisaties, en metingen en tellingen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de 

specificiteit van de betrokken uitrustingen. Een vervanging van bestaande uitrustingen behorend tot 

het eerste aansluitingsveld, maar met een bijkomende functionaliteit, valt onder deze regeling. 

 

Het ter beschikkingstellen van nieuwe tellingen gebeurt volgens bestek. 

De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van deze tellinguitrustingen bedraagt 487,12 € per uitrusting. 

 

“Power Quality” testen voor inontvangstneming 

 

Tijdens de indienstneming van nieuwe storende installaties of na wijziging van deze, heeft Elia het 

recht testen voor inontvangstneming uit te voeren teneinde het niveau van de storing veroorzaakt door 

deze installaties te controleren. 

  

Indien de controle van deze niveaus kan gebeuren op basis van metingen van de spanning in het 

aansluitingspunt van de gebruiker is het tarief voor de testen voor inontvangstneming 2.600 €. 

 

Na verloop van de testen levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de belangrijkste 

meetresultaten en de besluiten van de testen. 

 

Voor de netgebruikers met emissiegrenzen van het “stadium 3” alsook in de gevallen die complexere 

metingen vragen, wordt een extra kost van 4.000 € aangerekend (het totaal in deze gevallen is dus 

6.600 €). 

 

7. Bijzondere modaliteiten 

 

7.1 Reductiecoëfficiënt indien meerdere gebruikers tegelijk dezelfde aansluitingsuitrustingen 

gebruiken 

 

Alle kosten gedekt door een eenmalig te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of 

meerdere netgebruikers gebruikt worden, met uitzondering van de kosten voor de uitrustingen voor 

metingen en tellingen, kunnen onderling tussen deze gebruikers verdeeld worden. De uitrustingen 

voor metingen en tellingen moeten voor elke gebruiker afzonderlijk geïnstalleerd worden. De verdeling 

gebeurt pro rata hun aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract. 

 



 

134/234 

Alle kosten gedekt door een periodiek te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of 

meerdere netgebruikers gebruikt worden, zullen eerst met een coëfficiënt k1 (1+0,05) vermenigvuldigd 

worden om vervolgens pro rata te verdelen volgens hun aansluitingsvermogen vermeld in het 

Aansluitingscontract. Deze coëfficiënt geeft het verhoogde risico weer voor Elia dat één van de 

gebruikers zal ophouden de aansluiting te gebruiken. 

 

Om de extra administratieve kosten van Elia te dekken, zal de verhoging met 5% vervangen worden 

door een bedrag van 1.000 €/jaar indien deze verhoging van 5% een bedrag is dat lager ligt dan 

1.000€/jaar. 

 

7.2 Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor 

productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling  

 

Er is geen reductiecoëfficiënt van toepassing op 1 januari 2012
1
.
 37

 

 

DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE AANSLUITINGEN OP HET ELIA-NET VOOR DE 

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS BETREFFEN:  

 

 De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan welke 

Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt en/of beheert  

 Het unieke of periodieke tarief verbonden aan het recht voor een Distributienetbeheerder 

voor het gebruik van bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of 

telebedieningen  

 

1° De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan welke 

Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt en/of beheert   

 

Deze tarieven zijn opgesteld volgens twee assen: 

 

1. De aard van de onderliggende prestatie, zijnde een tarief voor de terbeschikkingstelling 

van deze installaties en een tarief voor het beheer van deze installaties; 

  

                                                 
137 

Voor de offertes die door Elia werden opgesteld vóór datum van 31 december 2007 blijven de 
reductiecoëfficiënten voor productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte 
voorspelbaarheid en voor autoproductie-eenheden van toepassing volgens de oude modaliteiten. Dit 
is tot het verstrijken van de periode van 10 jaar ingeval geopteerd werd voor de periodieke vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van de aansluitingsuitrustingen. 
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2. De desbetreffende uitrusting, zijnde aansluitingtarieven in functie van de betrokken 

installaties: de accessoires van de transformatoren naar de Middenspanning, de non-

feeder Middenspanningscellen, de algemene installaties en gebouwen. 

 

De referentie Middenspanningspost heeft een referentievermogen van 80 MVA (verondersteld 

geleverd te worden door 2 referentietransformatoren van 40 MVA) ; hij bestaat uit 2 verbindingen van 

deze transformatoren naar de railstelscheiding op Middenspanning, en 2 aankomstcellen van de 

transformatoren ; hij bestaat eveneens uit een railskoppeling en TP rails ; deze post is ondergebracht 

in een gebouw uitgerust met ondermeer zijn elektriciteitstoevoer voor verwarming en verlichting. 

De grootte van de Middenspanningspost wordt gedefinieerd als zijnde de ratio tussen het effectieve 

vermogen van deze post en het referentievermogen. Het effectieve vermogen van de post wordt 

bepaald door het terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspanningspost.  

 

Bijvoorbeeld, voor een Middenspanningspost gevoed door middel van 2 transformatoren van 25 MVA: 

 

 Het effectief vermogen is gelijk aan 2 x 25 = 50 MVA;  

 De grootte van de post is 50 MVA / 80 MVA = 0,625; 

 De tarieven (indien van toepassing voor deze post) worden vermenigvuldigd met de 

factor 0,625. 

 

De vergoedingen voor de terbeschikkingstelling en het beheer van de aansluitingsuitrustingen zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 1 : Aansluitingstarieven voor Distributienetbeheerders voor een post in overeenstemming met 

een standaarduitrusting 

 
Voor Middenspanningsposten die niet overeenstemmen met het referentievermogen van een 

Middenspannigspost, wordt een verrekeningscoëfficiënt toegepast, gebaseerd op het 

terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspannigspost, gedeeld door het 

referentievermogen (80 MVA). 
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2° Het unieke of periodiek tarief met betrekking tot het gebruik van een 

Distributienetbeheerder van bijkomende installaties voor gecentraliseerde tele-acties 

en/of telebedieningen  

 

De kosten verbonden aan het terbeschikkingstellen van gecentraliseerde telebedieningen zullen apart 

en rechtstreeks worden toegewezen aan de Distributienetbeheerders die er gebruik van maken. De 

toewijzing van deze kosten zal gebaseerd zijn op de door Elia opgelopen kosten voor het 

terbeschikkingstellen en het beheer van de gecentraliseerde telebedieningen. 

 

In geval een Distributienetbeheerder aansluitingsvelden voor het aansluiten van zijn injectie-

installaties behorend aan Elia gebruikt voor de gecentraliseerde telebedieningen et de 

Distributienetbeheerder de kosten verbonden aan het bewerken en het injecteren van de 

telebedieningssignalen ter zijner laste neemt, zullen volgende tarieven van toepassing zijn: 

 

 In geval een Distributienetbeheerder een toegewijde installatie gebruikt voor het 

injecteren van de gecentraliseerde telebedieningssignalen, zijn de tarieven gelijk aan 

100% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële wijziging alsook 

voor het beheer van het aansluitingsveld en de kabel die terbeschikking zijn gesteld voor 

het transporteren van het signaal, zoals opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van 

de aansluitingstarieven voor directe klanten verbonden aan het Elia-net. 

 

 In geval de infrastructuur gelijktijdig gebruikt wordt voor het injecteren van 

gecentraliseerde telebedieningssignalen alsook voor het transport van elektrische 

energie, zullen de vergoedingen voor de aansluitingsvelden van de injecteurs van de 

gecentraliseerde telebedieningen tengevolge van het gedeelde gebruik beperkt zijn tot 

50% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële wijziging en 25% 

van de vergoeding voor beheer van een aansluitingsveld zoals weergegeven in de 

synthese tabel van sectie van de aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks 

aangesloten op het Elia-net. De kabels daarentegen zullen worden gefactureerd aan 

100% van de vergoedingen opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van de 

aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks aangesloten op het Elia-net, tengevolge 

van hun unieke gebruik voor de transmissie van signalen.  

 

Deze vergoedingen worden geval per geval opgesteld, de specificiteiten van de betrokken installaties 

in rekening nemend. 
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B. TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET 

 

1° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en voor het Bijkomend Vermogen voor de Afname 

volgens de « standaard » formule 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen 

voor de afname volgens de « standaard » formule, komen de tarifaire periodes overeen met de 

periodes « Peak hours », « Off peak hours » en « Weekend » zoals hieronder bepaald. Het 

winterseizoen komt overeen met de maanden januari tot en met maart, en oktober tot en met 

december. Het zomerseizoen komt overeen met de maanden april tot en met september. 

 

 

 

 

De tarieven hierna vermeld, zijn toepasbaar per « afname- of injectiepunt », zoals gedefinieerd in het 

Technisch Reglement Transport. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 1: Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de « standaard » formule 

 

Opmerkingen: 

 

- Voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het onderschreven 

vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 

 



 

139/234 

b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 2 : Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de « standaard » formule 

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

2) Op maandbasis 

 

Het maandelijks bijkomend afgenomen vermogen wordt door Elia ex-post vastgesteld als het verschil 

tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire periode en het totale 

onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname volgens de 

maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 

 

2° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en het Bijkomend Vermogen voor de Afname volgens 

de formule « Dag / Nacht en Weekend » 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen voor afname en voor het 

bijkomend afgenomen vermogen volgens de formule « Dag / Nacht et Weekend », zijn de 

tariefperiodes « Dag » en « Nacht en weekend » als volgt gedefinieerd: 

 

 Dag : van 8u tot 20u, van maandag tot vrijdag (60 uur per week) 

 Nacht en weekend: van 20u tot 8u van maandag tot vrijdag + de volledige zaterdag en 

zondag (108 uur per week) 
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De tariefformule « Dag / Nacht en weekend » is onderworpen aan de volgende toepassingsregels: 

  

 Per toegangspunt maakt de Toegangshouder de keuze tussen de “standaard” formule of 

de formule « dag/nacht en weekend ». De 2 formules sluiten elkaar uit. De keuze voor de 

formule « dag/nacht en weekend » is geldig voor een duur van minstens één jaar. 

 Het afnameprofiel (op het beschouwde toegangspunt) heeft gedurende het jaar 

voorafgaand aan de vraag, een structuur vertoond met volgende kenmerken:  

 

o Het maximum afgenomen vermogen gerealiseerd tijdens de uren van de Dag is 

niet hoger dan het maximum gerealiseerd tijdens de uren van de Nacht en het 

Weekend;  

o De afgenomen energie tijdens de uren van de Dag is niet hoger dan 25% van de 

gerealiseerde energie tijdens de uren van de Nacht en het Weekend. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 3 :  Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de formule « Dag / 

Nacht en weekend »  

 

Opmerkingen: 

 

- Voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het onderschreven 

vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 
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b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 4 :  Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de formule « Dag / Nacht 

en weekend »  

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

2) Op maandbasis 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op maandbasis wordt door Elia ex-post vastgesteld als het 

verschil tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire periode en het 

totale onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname volgens de 

maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 
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3° Tarief voor het Systeembeheer voor de afname 

 

Tabel 5 : Tarief voor het Systeembeheer voor de Afname 

38
 

 

C. TARIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

1° Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering van 

de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de reservering van 

de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst 

 

Tabel 6 :  Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering 

van de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de 

reservering van de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst  

 

39, 40
 

 

                                                 
238

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
339

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
440

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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2° Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen 

 

Tabel 7 : Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen  

41
 

 

Opmerkingen: 

 

- De kwartuurleveringen van reactieve energie die per afnamepunt tg =0,329 

overschrijden, worden door Elia System Operator uitgevoerd. Dit geeft aanleiding tot een 

vergoeding voor bijkomende levering van reactieve energie in overeenstemming met het 

artikel 209 §4 en §5 van het Technisch Reglement: 

 

Tabel 8: Tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 

 
 

- In het geval dat de afgenomen actieve energie op kwartierbasis niet hoger is dan 10% 

van de geldige onderschrijvingen op het betrokken punt, wordt de bijkomende levering 

van reactieve energie bepaald als de overschrijding ten opzichte van 32,9% van 10% van 

de geldige onderschrijvingen op dit punt.  

- In geval bij afname, het capacitief reactief vermogen de volgende grenswaarden niet 

overschrijdt, is het tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 0€/kVArh. 

  

                                                 
541

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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3° Tarief voor het congestiebeheer 

 

Tabel 9 : Tarief voor het congestiebeheer 

42
 

 

4° Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net 

 

Tabel 10 :  Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net (in €/kWh 

afgenomen
7
)
 43

 

 

 

Opmerking: Er zijn geen tarieven voor compensatie van netverliezen in de 380/220/150 kV-netten. 

Deze verliezen dienen gecompenseerd te worden door de Toegangsverantwoordelijken, in het kader 

van hun evenwichtsverantwoordelijkheid zoals gedefinieerd in het contract voor 

Toegangsverantwoordelijke  

                                                 
642

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
743

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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D. TARIEF VOOR HET HANDHAVEN EN HERSTELLEN VAN HET INDIVIDUEEL EVENWICHT 

VAN DE TOEGANGSVERANTWOORDELIJKEN 

 

Het tarief voor de evenwichtsenergie wordt bepaald op basis van de berekeningsformules hernomen 

in tabel hierna. Deze formules zijn toepasbaar op het onevenwicht van een gegeven 

toegangsverantwoordelijke (ARP), voor een gegeven kwartier. 

 

 

 

met: 

 

a.  

 β1 (€/MWh) = 0 

 β2 (€/MWh)= 0 

 α1 (€/MWh)= 0 als ABS(Systeemonevenwicht) ≤ 140 MW 

 α1 (€/MWh)= gemiddelde ((Systeemonevenwicht
QH-7

)², …, (Systeemonevenwicht
QH

)²) /15.000

 als ABS(Systeemonevenwicht)>140 MW 

 α2 (€/MWh)= 0 als ABS(Systeemonevenwicht) ≤ 140 MW 

 α2 (€/MWh)= gemiddelde ((Systeemonevenwicht
QH-7

)², …, (Systeemonevenwicht
QH

)²) /15.000 

als ABS(Systeemonevenwicht)>140 MW 

 Systeemonevenwicht= ACE – NRV 

 

b.  

 NRV = Netto Regelvolume (in MW) 

 ACE = Area Control Error 

 MIP = Marginale Opregelprijs (in €/MWh) 

 MDP = Marginale Afregelprijs (in €/MWh) 
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E. TARIEF VOOR EXTERNE INCONSISTENTIE 

 

Er treedt een externe inconsistentie op tussen de nominaties van twee toegangsverantwoordelijken 

indien de nominatie die meegedeeld werd door de verkoper verschilt van de nominatie die 

meegedeeld werd door de koper.  

 

De volgende prijzen zijn van toepassing op de verschillen, in absolute waarde, tussen de door deze 

twee partijen genomineerde kwartier-hoeveelheden: 

 

 Indien de genomineerde hoeveelheid van de koper kleiner is dan de genomineerde 

hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een positief onevenwicht van een 

toegangsverantwoordelijke;  

 Indien de genomineerde hoeveelheid van de koper groter is dan de 

genomineerde hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een negatief 

onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke.  

 

De bedragen worden gefactureerd volgens de bepalingen beschreven in het van kracht zijnde contract 

van de Toegangsverantwoordelijke (« ARP contract »). 

 

F. DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE 

 

1) Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie 

 

Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in 

dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties 

dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

  

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 



 

148/234 

is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

 
 
Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt 

en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit 

toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het netto 

afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 

is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

Opmerkingen  

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde 

afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE productie
perqh

belastingafgenomenbegrensdbruto  


)).()(;0max()( qhPqhPperE productie

perqh

belastingafgenomen  
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Voorbeeld  

 

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 

 
 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh.  

 

2° Definities met betrekking tot geïnjecteerde vermogens en energie 

 

Het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is 

het verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd 

aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de belasting(en) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het afgenomen vermogen door deze belastingen dat 

kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en  

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh,  
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is de bruto begrensde geïnjecteerde energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjecteebegrensdbruto  


 

 
 

Het geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt 

en het afgenomen vermogen door de belasting(en) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In 

geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen 

gelijk aan nul.  

 

De geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het geïnjecteerd vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh 

 

Is de geïnjecteerde (geproduceerde) energie, voor de periode per, gelijk aan 

)).()(;0max()( qhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjectee  


 

 

Opmerkingen  

 

Indien het afgenomen vermogen door de belastingen nul
844

 is, is de bruto begrensde geïnjecteerde 

energie gelijk aan de geïnjecteerde energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

                                                 
844

 Ofwel omdat er geen belasting geassocieerd is aan de betrokken productie, ofwel omdat een 
dergelijke belasting bestaat, maar niet afneemt. 
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Voorbeeld 

 

Voor een belasting van 40 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 100 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 

 
 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

= 18,75 MWh
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TARIEVEN TRANSPORT 2013 

 

A. AANSLUITINGSTARIEVEN 

 

DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA-NET BETREFFEN:  

 

 Tarief voor een oriëntatiestudie; 

 Tarief voor een detailstudie; 

 Tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld; 

 Tarief voor het gebruik van andere uitrustingen van aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, de 

uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het 

filtreren van de spanningsgolf; 

 Tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen 

voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen; 

 Bijzondere modaliteiten. 

 

1. Het tarief voor de oriëntatiestudie 

 

Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 

van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te 

sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. 

 

Tabel 1: Tarief voor oriëntatiestudie 

 

 

 

2. Het tarief voor de detailstudie 

 

2.1 Detailstudie met het oog op de aansluiting van nieuwe uitrustingen of de aanpassing van 

bestaande uitrustingen 

 

Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van 

een bestaande aansluiting is een éénmalig tarief, waarvan het bedrag functie is van het type et het 

spanningsniveau van de werken die het voorwerp uitmaken van de detailstudie. 
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Voor een studie betreffende zowel aansluitingsveld als aansluiting, is het te facturen bedrag de som 

van het bedrag voor de studie voor het aansluitingsveld(en) et het bedrag voor de studie van de 

aansluiting.  

 

Dit tarief is van toepassing per gevraagde variant van de studie. De kosten voor een detailstudie 

zullen in rekening gebracht worden tijdens de realisatie van de aansluiting waarvoor de studie gedaan 

werd. 

 

De tarieven voor detailstudies zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor productie-eenheden 

wordt er een vermeerderingsfactor van 33% toegepast op deze tarieven ten einde de kosten te 

kunnen dekken die voortvloeien uit het feit dat een detailstudie voor productie-eenheden meerdere 

bijkomende elementen bevat. 

 

Tabel 2: Tarief voor detailstudie (in €) 

 

 

2.2 “Power Quality” evaluatie voor aansluiting of wijziging van storende installaties of van 

compensatie-installaties (“pre-assessment”) 

 

Ten einde een spanning te leveren volgens de voorschriften beoogd door het artikel 47 van het 

Technisch Reglement, dient het toegelaten niveau van veroorzaakte storingen op het net beoogd door 

artikel 46 van het Technisch Reglement gerespecteerd te worden. 

 

In dit kader legt het artikel 54 van het Technisch Reglement de netgebruiker de verplichting op Elia uit 

eigen beweging op de hoogte te stellen van hun installaties die een impact hebben op de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en efficiëntie van het net. 

 

De netgebruiker zal nagaan of de storingsniveaus die optreden door deze installaties de Stadium 1 

emissie limieten beschreven in de Synergrid procedure C10/17 niet overschrijden, en dit op basis van 

de spanning aan het aansluitpunt en het onderschreven vermogen. Hij zal deze evaluaties alsook een 

beschrijving van deze installaties (aard en nominaal vermogen) aan Elia voorleggen ter goedkeuring.  
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Indien de Stadium 1 emissie limieten overschreden zijn, zelfs na overwogen te hebben bijkomende 

maatregelen te nemen om het niveau van de storingen te beperken, moet de netgebruiker aan Elia 

vragen de aanpak voor Stadium 2 of Stadium 3 toe te passen. In dit geval zijn volgende tarieven van 

toepassing: 

 

 
De gefactureerde bedragen voor de studies met betrekking tot de berekening van emissielimieten 

stadium 2 of 3 zijn niet terugvorderbaar bij de bestelling van de aansluiting.  

 

Op het einde van de studie bezorgt Elia aan de netgebruiker een rapport dat de aangepaste 

emissielimieten bevat. De netgebruiker zal dan nagaan of zijn installaties deze toegelaten 

emissielimieten respecteren. Het resultaat van deze controle zal in geschreven vorm aan Elia worden 

voorgelegd ter acceptatie. 

 

3. Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld 

 

Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld bestaat uit: 

 

 een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking of substantiële wijziging van het 

aansluitingsveld 

 een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. 

 

Deze jaarlijkse vergoedingen, waarvan de bedragen zijn weergegeven in de synthese tabel onder 

sectie 5, geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, 

dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. Het eerste 

aansluitingsveld omvat één tellinguitrusting voor facturatie. 

 

Wat betreft de bestaande velden wordt de vergoeding voor het ter beschikkingstellen van het veld 

proportioneel aangepast om de “tussenkomsten klanten” van het verleden in rekening te brengen. 

Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten 

laatste 33 jaar na de datum van indienstneminge. 



 

155/234 

4. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, 

uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve 

energie en uitrustingen voor het filteren van de spanningsgolf  

 

4.1 Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor 

verwezenlijking of substantiële wijziging  

 

Het bedrag, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek.  

 

4.2 Vergoeding voor het ter beschikkingstellen voor bestaande aansluitingen 

 

De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikkingstellen is deze zoals weergegeven in de synthese 

tabel onder sectie 5, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de 

indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële tussenkomsten waren in het verleden, 

dienen zij proportioneel in mindering gebracht te worden. 

 

4.3 Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) 

 

De vergoeding voor het beheer van de « andere » uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel 

onder sectie 5.  

 

Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in 

bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de vergoedingenLa 

redevance pour gestion des « autres » équipements de raccordement est reprise au tableau de 

synthèse sous-section 5: 

 
Waarbij 

 

 K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken 

transformator; 

 MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator 

 K0 en MVA0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter 

beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de referentietransformator, 

gekozen in de lijst van de synthese tabel zodat de primaire spanning dezelfde is als van 

de betrokken transformator en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de 

betrokken transformator aanleunt. 

75,0

0

0 .75,025,0 









MVA

MVA
KK
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4.4 Forfaitaire vergoeding toegepast in het geval de gebruiker eigenaar is van de aansluiting en 

deze beheert in naam en voor rekening van Elia 

 

Dit tarief wordt toegepast in geval de gebruiker zelf de aansluitingsuitrustingen exclusief het 

aansluitingsveld beheert.  

 

Dit tarief wordt uitgedrukt onder de vorm van een jaarlijkse vergoeding per aansluitingsveld. 

 

 

5. Synthesetabel 

 

Synthesetabel 2012-2015 : aansluitingstarieven  
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6. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 

uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen  

 

Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor 

alarmsignalisaties, en metingen en tellingen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de 

specificiteit van de betrokken uitrustingen. Een vervanging van bestaande uitrustingen behorend tot 

het eerste aansluitingsveld, maar met een bijkomende functionaliteit, valt onder deze regeling. 

 

Het ter beschikkingstellen van nieuwe tellingen gebeurt volgens bestek. 

De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van deze tellinguitrustingen bedraagt 487,12 € per uitrusting. 

 

“Power Quality” testen voor inontvangstneming 

 

Tijdens de indienstneming van nieuwe storende installaties of na wijziging van deze, heeft Elia het 

recht testen voor inontvangstneming uit te voeren teneinde het niveau van de storing veroorzaakt door 

deze installaties te controleren. 

  

Indien de controle van deze niveaus kan gebeuren op basis van metingen van de spanning in het 

aansluitingspunt van de gebruiker is het tarief voor de testen voor inontvangstneming 2.600 €. 

 

Na verloop van de testen levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de belangrijkste 

meetresultaten en de besluiten van de testen. 

 

Voor de netgebruikers met emissiegrenzen van het “stadium 3” alsook in de gevallen die complexere 

metingen vragen, wordt een extra kost van 4.000 € aangerekend (het totaal in deze gevallen is dus 

6.600 €). 

 

7. Bijzondere modaliteiten 

 

7.1  Reductiecoëfficiënt indien meerdere gebruikers tegelijk dezelfde aansluitingsuitrustingen 

gebruiken 

 

Alle kosten gedekt door een eenmalig te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of 

meerdere netgebruikers gebruikt worden, met uitzondering van de kosten voor de uitrustingen voor 

metingen en tellingen, kunnen onderling tussen deze gebruikers verdeeld worden. De uitrustingen 

voor metingen en tellingen moeten voor elke gebruiker afzonderlijk geïnstalleerd worden. De verdeling 

gebeurt pro rata hun aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract. 
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Alle kosten gedekt door een periodiek te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of 

meerdere netgebruikers gebruikt worden, zullen eerst met een coëfficiënt k1 (1+0,05) vermenigvuldigd 

worden om vervolgens pro rata te verdelen volgens hun aansluitingsvermogen vermeld in het 

Aansluitingscontract. Deze coëfficiënt geeft het verhoogde risico weer voor Elia dat één van de 

gebruikers zal ophouden de aansluiting te gebruiken. 

 

Om de extra administratieve kosten van Elia te dekken, zal de verhoging met 5% vervangen worden 

door een bedrag van 1.000 €/jaar indien deze verhoging van 5% een bedrag is dat lager ligt dan 

1.000€/jaar. 

 

7.2  Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor 

productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling  

 

Er is geen reductiecoëfficiënt van toepassing op 1 januari 2013
9
.
 45

 

 

DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE AANSLUITINGEN OP HET ELIA-NET VOOR DE 

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS BETREFFEN:  

 

 De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan welke 

Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt en/of beheert  

 Het unieke of periodieke tarief verbonden aan het recht voor een Distributienetbeheerder 

voor het gebruik van bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of 

telebedieningen  

 

1° De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan welke 

Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt en/of beheert   

 

Deze tarieven zijn opgesteld volgens twee assen: 

 

1) De aard van de onderliggende prestatie, zijnde een tarief voor de terbeschikkingstelling 

van deze installaties en een tarief voor het beheer van deze installaties; 

  

                                                 
945 

Voor de offertes die door Elia werden opgesteld vóór datum van 31 december 2007 blijven de 
reductiecoëfficiënten voor productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte 
voorspelbaarheid en voor autoproductie-eenheden van toepassing volgens de oude modaliteiten. Dit 
is tot het verstrijken van de periode van 10 jaar ingeval geopteerd werd voor de periodieke vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van de aansluitingsuitrustingen. 
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2) De desbetreffende uitrusting, zijnde aansluitingtarieven in functie van de betrokken 

installaties: de accessoires van de transformatoren naar de Middenspanning, de non-

feeder Middenspanningscellen, de algemene installaties en gebouwen. 

 

De referentie Middenspanningspost heeft een referentievermogen van 80 MVA (verondersteld 

geleverd te worden door 2 referentietransformatoren van 40 MVA) ; hij bestaat uit 2 verbindingen van 

deze transformatoren naar de railstelscheiding op Middenspanning, en 2 aankomstcellen van de 

transformatoren ; hij bestaat eveneens uit een railskoppeling en TP rails ; deze post is ondergebracht 

in een gebouw uitgerust met ondermeer zijn elektriciteitstoevoer voor verwarming en verlichting. 

 

De grootte van de Middenspanningspost wordt gedefinieerd als zijnde de ratio tussen het effectieve 

vermogen van deze post en het referentievermogen. Het effectieve vermogen van de post wordt 

bepaald door het terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspanningspost.  

 

Bijvoorbeeld, voor een Middenspanningspost gevoed door middel van 2 transformatoren van 25 MVA: 

 

 Het effectief vermogen is gelijk aan 2 x 25 = 50 MVA;  

 De grootte van de post is 50 MVA / 80 MVA = 0,625; 

 De tarieven (indien van toepassing voor deze post) worden vermenigvuldigd met de 

factor 0,625. 

 

De vergoedingen voor de terbeschikkingstelling en het beheer van de aansluitingsuitrustingen zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 2 :  Aansluitingstarieven voor Distributienetbeheerders voor een post in overeenstemming 

met een standaarduitrusting 

 
Voor Middenspanningsposten die niet overeenstemmen met het referentievermogen van een 

Middenspannigspost, wordt een verrekeningscoëfficiënt toegepast, gebaseerd op het 

terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspannigspost, gedeeld door het 

referentievermogen (80 MVA). 
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2° Het unieke of periodiek tarief met betrekking tot het gebruik van een 

Distributienetbeheerder van bijkomende installaties voor gecentraliseerde tele-acties 

en/of telebedieningen  

 

De kosten verbonden aan het terbeschikkingstellen van gecentraliseerde telebedieningen zullen apart 

en rechtstreeks worden toegewezen aan de Distributienetbeheerders die er gebruik van maken. De 

toewijzing van deze kosten zal gebaseerd zijn op de door Elia opgelopen kosten voor het 

terbeschikkingstellen en het beheer van de gecentraliseerde telebedieningen. 

 

In geval een Distributienetbeheerder aansluitingsvelden voor het aansluiten van zijn injectie-

installaties behorend aan Elia gebruikt voor de gecentraliseerde telebedieningen et de 

Distributienetbeheerder de kosten verbonden aan het bewerken en het injecteren van de 

telebedieningssignalen ter zijner laste neemt, zullen volgende tarieven van toepassing zijn: 

 

 In geval een Distributienetbeheerder een toegewijde installatie gebruikt voor het 

injecteren van de gecentraliseerde telebedieningssignalen, zijn de tarieven gelijk aan 

100% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële wijziging alsook 

voor het beheer van het aansluitingsveld en de kabel die terbeschikking zijn gesteld voor 

het transporteren van het signaal, zoals opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van 

de aansluitingstarieven voor directe klanten verbonden aan het Elia-net. 

 

 In geval de infrastructuur gelijktijdig gebruikt wordt voor het injecteren van 

gecentraliseerde telebedieningssignalen alsook voor het transport van elektrische 

energie, zullen de vergoedingen voor de aansluitingsvelden van de injecteurs van de 

gecentraliseerde telebedieningen tengevolge van het gedeelde gebruik beperkt zijn tot 

50% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële wijziging en 25% 

van de vergoeding voor beheer van een aansluitingsveld zoals weergegeven in de 

synthese tabel van sectie van de aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks 

aangesloten op het Elia-net. De kabels daarentegen zullen worden gefactureerd aan 

100% van de vergoedingen opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van de 

aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks aangesloten op het Elia-net, tengevolge 

van hun unieke gebruik voor de transmissie van signalen.  

 

Deze vergoedingen worden geval per geval opgesteld, de specificiteiten van de betrokken installaties 

in rekening nemend. 
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B. TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET 

 

1° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en voor het Bijkomend Vermogen voor de Afname 

volgens de « standaard formule »  

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen 

voor de afname volgens de « standaard » formule, komen de tarifaire periodes overeen met de 

periodes « Peak hours », « Off peak hours » en « Weekend » zoals hieronder bepaald. Het 

winterseizoen komt overeen met de maanden januari tot en met maart, en oktober tot en met 

december. Het zomerseizoen komt overeen met de maanden april tot en met september. 

 

 

 

De tarieven hierna vermeld, zijn toepasbaar per « afname- of injectiepunt », zoals gedefinieerd in het 

Technisch Reglement Transport. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 1: Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de « standaard » formule 
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Opmerkingen: 

 

- Voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het onderschreven 

vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 

 

b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 2 : Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de « standaard » formule 

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

2) Op maandbasis 

 

Het maandelijks bijkomend afgenomen vermogen wordt door Elia ex-post vastgesteld als het verschil 

tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire periode en het totale 

onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname volgens de 

maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 
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c) Tarief voor ter beschikking gesteld vermogen 

 

Tabel 3 : Tarief voor ter beschikking gesteld vermogen 

 

 

2° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en het Bijkomend Vermogen voor de Afname volgens 

de formule « Dag / Nacht en Weekend » 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen voor afname en voor het 

bijkomend afgenomen vermogen volgens de formule « Dag / Nacht et Weekend », zijn de 

tariefperiodes « Dag » en « Nacht en weekend » als volgt gedefinieerd: 

 

 Dag : van 8u tot 20u, van maandag tot vrijdag (60 uur per week) 

 Nacht en weekend: van 20u tot 8u van maandag tot vrijdag + de volledige zaterdag en 

zondag (108 uur per week) 

 

De tariefformule « Dag / Nacht en weekend » is onderworpen aan de volgende toepassingsregels: 

  

 Per toegangspunt maakt de Toegangshouder de keuze tussen de “standaard” formule of 

de formule « dag/nacht en weekend ». De 2 formules sluiten elkaar uit. De keuze voor de 

formule « dag/nacht en weekend » is geldig voor een duur van minstens één jaar. 

 Het afnameprofiel (op het beschouwde toegangspunt) heeft gedurende het jaar 

voorafgaand aan de vraag, een structuur vertoond met volgende kenmerken:  

 

o Het maximum afgenomen vermogen gerealiseerd tijdens de uren van de Dag is 

niet hoger dan het maximum gerealiseerd tijdens de uren van de Nacht en het 

Weekend;  

o De afgenomen energie tijdens de uren van de Dag is niet hoger dan 25% van de 

gerealiseerde energie tijdens de uren van de Nacht en het Weekend. 
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a)  Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 4 :  Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de formule « Dag / 

Nacht en weekend »  

 

Opmerkingen: 

 

- Voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het onderschreven 

vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 
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b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 5 :  Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de formule « Dag / Nacht 

en weekend »  

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

2) Op maandbasis 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op maandbasis wordt door Elia ex-post vastgesteld als het 

verschil tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire periode en het 

totale onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname volgens de 

maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het bijkomend 

afgenomen vermogen verminderd met 7%. 
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3° Tarief voor het Systeembeheer voor de afname  

 

Tabel 6 : Tarief voor het Systeembeheer voor de Afname 

4647
 

 

 

C. TARIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

1° Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering van de 

secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de reservering van de 

tertiaire reserve en voor de black-start-dienst 

 

Tabel 7 :  Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering 

van de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de 

reservering van de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst  

4849
 

50
 

  

                                                 
1046

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
1147

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
1248

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
1349

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
1450

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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2° Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen 

 

Tabel 8 : Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen  

51
 

 

Opmerkingen: 

 

- De kwartuurleveringen van reactieve energie die per afnamepunt tg =0,329 

overschrijden, worden door Elia System Operator uitgevoerd. Dit geeft aanleiding tot een 

vergoeding voor bijkomende levering van reactieve energie in overeenstemming met het 

artikel 209 §4 en §5 van het Technisch Reglement: 

 

Tabel 9: Tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 

 

 
- In het geval dat de afgenomen actieve energie op kwartierbasis niet hoger is dan 10% 

van de geldige onderschrijvingen op het betrokken punt, wordt de bijkomende levering 

van reactieve energie bepaald als de overschrijding ten opzichte van 32,9% van 10% van 

de geldige onderschrijvingen op dit punt.  

- In geval bij afname, het capacitief reactief vermogen de volgende grenswaarden niet 

overschrijdt, is het tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 0€/kVArh. 

                                                 
1551

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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3° Tarief voor het congestiebeheer 

 

Tabel 10 : Tarief voor het congestiebeheer 

52
 

 

4° Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net 

 

Tabel 11 :  Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net (in €/kWh 

afgenomen
17

)
 53

 

 

 

Opmerking: Er zijn geen tarieven voor compensatie van netverliezen in de 380/220/150 kV-netten. 

Deze verliezen dienen gecompenseerd te worden door de Toegangsverantwoordelijken, in het kader 

van hun evenwichtsverantwoordelijkheid zoals gedefinieerd in het contract voor 

Toegangsverantwoordelijke  

 

                                                 
1652

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
1753

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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D. TARIEF VOOR HET HANDHAVEN EN HERSTELLEN VAN HET INDIVIDUEEL EVENWICHT 

VAN DE TOEGANGSVERANTWOORDELIJKEN 

 

Het tarief voor de evenwichtsenergie wordt bepaald op basis van de berekeningsformules hernomen 

in tabel hierna. Deze formules zijn toepasbaar op het onevenwicht van een gegeven 

toegangsverantwoordelijke (ARP), voor een gegeven kwartier. 

 

 

 

met: 

 

a. 

 β1 (€/MWh) = 0 

 β2 (€/MWh)= 0 

 α1 (€/MWh)= 0 als ABS(Systeemonevenwicht) ≤ 140 MW 

 α1 (€/MWh)= gemiddelde ((Systeemonevenwicht
QH-7

)², …, (Systeemonevenwicht
QH

)²) /15.000
 als ABS(Systeemonevenwicht)>140 MW 

 α2 (€/MWh)= 0 als ABS(Systeemonevenwicht) ≤ 140 MW 

 α2 (€/MWh)= gemiddelde ((Systeemonevenwicht
QH-7

)², …, (Systeemonevenwicht
QH

)²) /15.000 
als ABS(Systeemonevenwicht)>140 MW 

 Systeemonevenwicht= ACE – NRV 

 

b. 

 NRV = Netto Regelvolume (in MW) 

 ACE = Area Control Error 

 MIP = Marginale Opregelprijs (in €/MWh) 

 MDP = Marginale Afregelprijs (in €/MWh) 
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E. TARIEF VOOR EXTERNE INCONSISTENTIE 

 

Er treedt een externe inconsistentie op tussen de nominaties van twee toegangsverantwoordelijken 

indien de nominatie die meegedeeld werd door de verkoper verschilt van de nominatie die 

meegedeeld werd door de koper.  

 

De volgende prijzen zijn van toepassing op de verschillen, in absolute waarde, tussen de door deze 

twee partijen genomineerde kwartier-hoeveelheden:  

 

 Indien de genomineerde hoeveelheid van de koper kleiner is dan de genomineerde 

hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een positief onevenwicht van een 

toegangsverantwoordelijke;  

 Indien de genomineerde hoeveelheid van de koper groter is dan de 

genomineerde hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een negatief 

onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke.  

 

De bedragen worden gefactureerd volgens de bepalingen beschreven in het van kracht zijnde contract 

van de Toegangsverantwoordelijke (« ARP contract »). 

 

F. DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE 

 

1) Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie 

 

Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in 

dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties 

dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

  

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  
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is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

 

 
Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt 

en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit 

toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het netto 

afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 

is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

Opmerkingen  

 

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde 

afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE productie
perqh

belastingafgenomenbegrensdbruto  


)).()(;0max()( qhPqhPperE productie

perqh

belastingafgenomen  
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Voorbeeld  

 

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh.  

 

2) Definities met betrekking tot geïnjecteerde vermogens en energie 

 

Het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is 

het verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd 

aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de belasting(en) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het afgenomen vermogen door deze belastingen dat 

kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en  

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh,  

 



 

174/234 

is de bruto begrensde geïnjecteerde energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjecteebegrensdbruto  


 
 

Het geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt 

en het afgenomen vermogen door de belasting(en) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In 

geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen 

gelijk aan nul.  

 

De geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het geïnjecteerd vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh 

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjectee  


 

 

Opmerkingen  

 

Indien het afgenomen vermogen door de belastingen nul
1854

 is, is de bruto begrensde geïnjecteerde 

energie gelijk aan de geïnjecteerde energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

                                                 
1854

 Ofwel omdat er geen belasting geassocieerd is aan de betrokken productie, ofwel omdat een 
dergelijke belasting bestaat, maar niet afneemt. 
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Voorbeeld 

 

Voor een belasting van 40 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 100 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 

 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh. 
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TARIEVEN TRANSPORT 2014-2015 

 

A. AANSLUITINGSTARIEVEN 

 

DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA-NET BETREFFEN:  

 

 Tarief voor een oriëntatiestudie; 

 Tarief voor een detailstudie; 

 Tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld; 

 Tarief voor het gebruik van andere uitrustingen van aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, de 

uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het 

filtreren van de spanningsgolf; 

 Tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen 

voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen; 

 Bijzondere modaliteiten. 

 

1. Het tarief voor de oriëntatiestudie 

 

Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 

van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te 

sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. 

 

Tabel 1: Tarief voor oriëntatiestudie 

 

 

2. Het tarief voor de detailstudie 

 

2.1 Detailstudie met het oog op de aansluiting van nieuwe uitrustingen of de aanpassing van 

bestaande uitrustingen 

 

Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van 

een bestaande aansluiting is een éénmalig tarief, waarvan het bedrag functie is van het type et het 

spanningsniveau van de werken die het voorwerp uitmaken van de detailstudie. 
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Voor een studie betreffende zowel aansluitingsveld als aansluiting, is het te facturen bedrag de som 

van het bedrag voor de studie voor het aansluitingsveld(en) et het bedrag voor de studie van de 

aansluiting.  

 

Dit tarief is van toepassing per gevraagde variant van de studie. De kosten voor een detailstudie 

zullen in rekening gebracht worden tijdens de realisatie van de aansluiting waarvoor de studie gedaan 

werd. 

 

De tarieven voor detailstudies zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor productie-eenheden 

wordt er een vermeerderingsfactor van 33% toegepast op deze tarieven ten einde de kosten te 

kunnen dekken die voortvloeien uit het feit dat een detailstudie voor productie-eenheden meerdere 

bijkomende elementen bevat. 

 

Tabel 2: Tarief voor detailstudie (in €) 

 

 

 

2.2 “Power Quality” evaluatie voor aansluiting of wijziging van storende installaties of van 

compensatie-installaties (“pre-assessment”) 

 

Ten einde een spanning te leveren volgens de voorschriften beoogd door het artikel 47 van het 

Technisch Reglement, dient het toegelaten niveau van veroorzaakte storingen op het net beoogd door 

artikel 46 van het Technisch Reglement gerespecteerd te worden. 

 

In dit kader legt het artikel 54 van het Technisch Reglement de netgebruiker de verplichting op Elia uit 

eigen beweging op de hoogte te stellen van hun installaties die een impact hebben op de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en efficiëntie van het net. 

 

De netgebruiker zal nagaan of de storingsniveaus die optreden door deze installaties de Stadium 1 

emissie limieten beschreven in de Synergrid procedure C10/17 niet overschrijden, en dit op basis van 

de spanning aan het aansluitpunt en het onderschreven vermogen. Hij zal deze evaluaties alsook een 

beschrijving van deze installaties (aard en nominaal vermogen) aan Elia voorleggen ter goedkeuring.  
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Indien de Stadium 1 emissie limieten overschreden zijn, zelfs na overwogen te hebben bijkomende 

maatregelen te nemen om het niveau van de storingen te beperken, moet de netgebruiker aan Elia 

vragen de aanpak voor Stadium 2 of Stadium 3 toe te passen. In dit geval zijn volgende tarieven van 

toepassing: 

 

 

De gefactureerde bedragen voor de studies met betrekking tot de berekening van emissielimieten 

stadium 2 of 3 zijn niet terugvorderbaar bij de bestelling van de aansluiting.  

 

Op het einde van de studie bezorgt Elia aan de netgebruiker een rapport dat de aangepaste 

emissielimieten bevat. De netgebruiker zal dan nagaan of zijn installaties deze toegelaten 

emissielimieten respecteren. Het resultaat van deze controle zal in geschreven vorm aan Elia worden 

voorgelegd ter acceptatie. 

 

3. Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld 

 

Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld bestaat uit: 

 

 een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking of substantiële wijziging van het 

aansluitingsveld 

 een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. 

 

Deze jaarlijkse vergoedingen, waarvan de bedragen zijn weergegeven in de synthese tabel onder 

sectie 5, geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, 

dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. Het eerste 

aansluitingsveld omvat één tellinguitrusting voor facturatie. 

 

Wat betreft de bestaande velden wordt de vergoeding voor het ter beschikkingstellen van het veld 

proportioneel aangepast om de “tussenkomsten klanten” van het verleden in rekening te brengen. 

Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten 

laatste 33 jaar na de datum van indienstneminge. 
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4. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de boven- of 

ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, 

uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve 

energie en uitrustingen voor het filteren van de spanningsgolf  

 

4.1 Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor 

verwezenlijking of substantiële wijziging  

 

Het bedrag, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek.  

 

4.2 Vergoeding voor het ter beschikkingstellen voor bestaande aansluitingen 

 

De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikkingstellen is deze zoals weergegeven in de synthese 

tabel onder sectie 5, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de 

indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële tussenkomsten waren in het verleden, 

dienen zij proportioneel in mindering gebracht te worden. 

 

4.3 Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) 

 

De vergoeding voor het beheer van de « andere » uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel 

onder sectie 5.  

 

Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in 

bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de vergoedingenLa 

redevance pour gestion des « autres » équipements de raccordement est reprise au tableau de 

synthèse sous-section 5: 

 

 

waarbij 

 K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken 

transformator; 

 MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator 

 K0 en MVA0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter 

beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de referentietransformator, 

gekozen in de lijst van de synthese tabel zodat de primaire spanning dezelfde is als van 

de betrokken transformator en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de 

betrokken transformator aanleunt. 

75,0

0

0 .75,025,0 









MVA

MVA
KK
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4.4 Forfaitaire vergoeding toegepast in het geval de gebruiker eigenaar is van de aansluiting en 

deze beheert in naam en voor rekening van Elia 

 

Dit tarief wordt toegepast in geval de gebruiker zelf de aansluitingsuitrustingen exclusief het 

aansluitingsveld beheert.  

 

Dit tarief wordt uitgedrukt onder de vorm van een jaarlijkse vergoeding per aansluitingsveld. 

 

 

 
5. Synthesetabel 

 

Synthesetabel 2012-2015 : aansluitingstarieven  
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6. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 

uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen  

 

Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor 

alarmsignalisaties, en metingen en tellingen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de 

specificiteit van de betrokken uitrustingen. Een vervanging van bestaande uitrustingen behorend tot 

het eerste aansluitingsveld, maar met een bijkomende functionaliteit, valt onder deze regeling. 

 

Het ter beschikkingstellen van nieuwe tellingen gebeurt volgens bestek. 

De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van deze tellinguitrustingen bedraagt 487,12 € per uitrusting. 

 

“Power Quality” testen voor inontvangstneming 

 

Tijdens de indienstneming van nieuwe storende installaties of na wijziging van deze, heeft Elia het 

recht testen voor inontvangstneming uit te voeren teneinde het niveau van de storing veroorzaakt door 

deze installaties te controleren. 

  

Indien de controle van deze niveaus kan gebeuren op basis van metingen van de spanning in het 

aansluitingspunt van de gebruiker is het tarief voor de testen voor inontvangstneming 2.600 €. 

 

Na verloop van de testen levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de belangrijkste 

meetresultaten en de besluiten van de testen. 

 

Voor de netgebruikers met emissiegrenzen van het “stadium 3” alsook in de gevallen die complexere 

metingen vragen, wordt een extra kost van 4.000 € aangerekend (het totaal in deze gevallen is dus 

6.600 €). 

 

7.  Bijzondere modaliteiten 

 

7.1  Reductiecoëfficiënt indien meerdere gebruikers tegelijk dezelfde aansluitingsuitrustingen 

gebruiken 

 

Alle kosten gedekt door een eenmalig te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of 

meerdere netgebruikers gebruikt worden, met uitzondering van de kosten voor de uitrustingen voor 

metingen en tellingen, kunnen onderling tussen deze gebruikers verdeeld worden. De uitrustingen 

voor metingen en tellingen moeten voor elke gebruiker afzonderlijk geïnstalleerd worden. De verdeling 

gebeurt pro rata hun aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract. 
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Alle kosten gedekt door een periodiek te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of 

meerdere netgebruikers gebruikt worden, zullen eerst met een coëfficiënt k1 (1+0,05) vermenigvuldigd 

worden om vervolgens pro rata te verdelen volgens hun aansluitingsvermogen vermeld in het 

Aansluitingscontract. Deze coëfficiënt geeft het verhoogde risico weer voor Elia dat één van de 

gebruikers zal ophouden de aansluiting te gebruiken. 

 

Om de extra administratieve kosten van Elia te dekken, zal de verhoging met 5% vervangen worden 

door een bedrag van 1.000 €/jaar indien deze verhoging van 5% een bedrag is dat lager ligt dan 

1.000€/jaar. 

 

7.2 Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor 

productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling  

 

Er is geen reductiecoëfficiënt van toepassing op 1 januari 2013
19

.
 55

 

 

DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE AANSLUITINGEN OP HET ELIA-NET VOOR DE 

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS BETREFFEN:  

 

 De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan welke 

Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt en/of beheert  

 Het unieke of periodieke tarief verbonden aan het recht voor een Distributienetbeheerder 

voor het gebruik van bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of 

telebedieningen  

 

1° De jaarlijkse aansluitingtarieven op het Elia-net voor Distributienetbeheerders aan welke 

Elia infrastructuur noodzakelijk voor hun activiteiten ter beschikking stelt en/of beheert 

 

Deze tarieven zijn opgesteld volgens twee assen: 

 

1. De aard van de onderliggende prestatie, zijnde een tarief voor de terbeschikkingstelling 

van deze installaties en een tarief voor het beheer van deze installaties; 

  

                                                 
1955 

Voor de offertes die door Elia werden opgesteld vóór datum van 31 december 2007 blijven de 
reductiecoëfficiënten voor productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte 
voorspelbaarheid en voor autoproductie-eenheden van toepassing volgens de oude modaliteiten. Dit 
is tot het verstrijken van de periode van 10 jaar ingeval geopteerd werd voor de periodieke vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van de aansluitingsuitrustingen. 
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2. De desbetreffende uitrusting, zijnde aansluitingtarieven in functie van de betrokken 

installaties: de accessoires van de transformatoren naar de Middenspanning, de non-

feeder Middenspanningscellen, de algemene installaties en gebouwen. 

 

De referentie Middenspanningspost heeft een referentievermogen van 80 MVA (verondersteld 

geleverd te worden door 2 referentietransformatoren van 40 MVA) ; hij bestaat uit 2 verbindingen van 

deze transformatoren naar de railstelscheiding op Middenspanning, en 2 aankomstcellen van de 

transformatoren ; hij bestaat eveneens uit een railskoppeling en TP rails ; deze post is ondergebracht 

in een gebouw uitgerust met ondermeer zijn elektriciteitstoevoer voor verwarming en verlichting. 

De grootte van de Middenspanningspost wordt gedefinieerd als zijnde de ratio tussen het effectieve 

vermogen van deze post en het referentievermogen. Het effectieve vermogen van de post wordt 

bepaald door het terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspanningspost.  

 

Bijvoorbeeld, voor een Middenspanningspost gevoed door middel van 2 transformatoren van 25 MVA: 

 

o Het effectief vermogen is gelijk aan 2 x 25 = 50 MVA;  

o De grootte van de post is 50 MVA / 80 MVA = 0,625; 

o De tarieven (indien van toepassing voor deze post) worden vermenigvuldigd met de 

factor 0,625. 

 

De vergoedingen voor de terbeschikkingstelling en het beheer van de aansluitingsuitrustingen zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3 :  Aansluitingstarieven voor Distributienetbeheerders voor een post in overeenstemming 

met een standaarduitrusting 

 

  

Voor Middenspanningsposten die niet overeenstemmen met het referentievermogen van een 

Middenspannigspost, wordt een verrekeningscoëfficiënt toegepast, gebaseerd op het 

terbeschikkinggestelde vermogen van deze Middenspannigspost, gedeeld door het 

referentievermogen (80 MVA). 
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2° Het unieke of periodiek tarief met betrekking tot het gebruik van een 

Distributienetbeheerder van bijkomende installaties voor gecentraliseerde tele-acties 

en/of telebedieningen  

 

De kosten verbonden aan het terbeschikkingstellen van gecentraliseerde telebedieningen zullen apart 

en rechtstreeks worden toegewezen aan de Distributienetbeheerders die er gebruik van maken. De 

toewijzing van deze kosten zal gebaseerd zijn op de door Elia opgelopen kosten voor het 

terbeschikkingstellen en het beheer van de gecentraliseerde telebedieningen. 

 

In geval een Distributienetbeheerder aansluitingsvelden voor het aansluiten van zijn injectie-

installaties behorend aan Elia gebruikt voor de gecentraliseerde telebedieningen et de 

Distributienetbeheerder de kosten verbonden aan het bewerken en het injecteren van de 

telebedieningssignalen ter zijner laste neemt, zullen volgende tarieven van toepassing zijn: 

 

 In geval een Distributienetbeheerder een toegewijde installatie gebruikt voor het 

injecteren van de gecentraliseerde telebedieningssignalen, zijn de tarieven gelijk aan 

100% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële wijziging alsook 

voor het beheer van het aansluitingsveld en de kabel die terbeschikking zijn gesteld voor 

het transporteren van het signaal, zoals opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van 

de aansluitingstarieven voor directe klanten verbonden aan het Elia-net. 

 

 In geval de infrastructuur gelijktijdig gebruikt wordt voor het injecteren van 

gecentraliseerde telebedieningssignalen alsook voor het transport van elektrische 

energie, zullen de vergoedingen voor de aansluitingsvelden van de injecteurs van de 

gecentraliseerde telebedieningen tengevolge van het gedeelde gebruik beperkt zijn tot 

50% van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking en substantiële wijziging en 25% 

van de vergoeding voor beheer van een aansluitingsveld zoals weergegeven in de 

synthese tabel van sectie van de aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks 

aangesloten op het Elia-net. De kabels daarentegen zullen worden gefactureerd aan 

100% van de vergoedingen opgenomen in de synthese tabel in sectie 5 van de 

aansluitingstarieven voor klanten rechtstreeks aangesloten op het Elia-net, tengevolge 

van hun unieke gebruik voor de transmissie van signalen.  

 

Deze vergoedingen worden geval per geval opgesteld, de specificiteiten van de betrokken installaties 

in rekening nemend. 
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B. TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET 

 

1° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en voor het Bijkomend Vermogen voor de Afname 

volgens de « standaard » formule 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen 

voor de afname volgens de « standaard » formule, komen de tarifaire periodes overeen met de 

periodes « Peak hours », « Off peak hours » en « Weekend » zoals hieronder bepaald. Het 

winterseizoen komt overeen met de maanden januari tot en met maart, en oktober tot en met 

december. Het zomerseizoen komt overeen met de maanden april tot en met september. 

 

 

 

 

De tarieven hierna vermeld, zijn toepasbaar per « afname- of injectiepunt », zoals gedefinieerd in het 

Technisch Reglement Transport. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 1: Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de « standaard » formule 
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Opmerkingen: 

 

- Voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het onderschreven 

vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 

 

b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 2 : Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de « standaard » formule 

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

2) Op maandbasis 

 

Het maandelijks bijkomend afgenomen vermogen wordt door Elia ex-post vastgesteld als het verschil 

tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire periode en het totale 

onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname volgens de 

maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 
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c) Tarief voor ter beschikking gesteld vermogen 

 

Tabel 3 : Tarief voor ter beschikking gestled vermogen 

 

 

 

2° Tarief voor het Onderschreven Vermogen en het Bijkomend Vermogen voor de Afname volgens 

de formule « Dag / Nacht en Weekend » 

 

Voor de toepassing van de tarieven voor het onderschreven vermogen voor afname en voor het 

bijkomend afgenomen vermogen volgens de formule « Dag / Nacht et Weekend », zijn de 

tariefperiodes « Dag » en « Nacht en weekend » als volgt gedefinieerd: 

 

 Dag : van 8u tot 20u, van maandag tot vrijdag (60 uur per week) 

 Nacht en weekend: van 20u tot 8u van maandag tot vrijdag + de volledige zaterdag en 

zondag (108 uur per week) 

 

De tariefformule « Dag / Nacht en weekend » is onderworpen aan de volgende toepassingsregels: 

  

 Per toegangspunt maakt de Toegangshouder de keuze tussen de “standaard” formule of 

de formule « dag/nacht en weekend ». De 2 formules sluiten elkaar uit. De keuze voor de 

formule « dag/nacht en weekend » is geldig voor een duur van minstens één jaar. 

 Het afnameprofiel (op het beschouwde toegangspunt) heeft gedurende het jaar 

voorafgaand aan de vraag, een structuur vertoond met volgende kenmerken:  

 

o Het maximum afgenomen vermogen gerealiseerd tijdens de uren van de Dag is 

niet hoger dan het maximum gerealiseerd tijdens de uren van de Nacht en het 

Weekend;  

o De afgenomen energie tijdens de uren van de Dag is niet hoger dan 25% van de 

gerealiseerde energie tijdens de uren van de Nacht en het Weekend. 
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a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de afname 

 

Tabel 4 :  Tarief voor het Onderschreven Vermogen voor de Afname volgens de formule « Dag / 

Nacht en weekend »  

 

 

Opmerkingen: 

 

- Voor de afnames gedekt door lokale Productie, wordt de prijs voor het onderschreven 

vermogen voor afname verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1000 u per jaar.  

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor 

onderschreven vermogen voor afname verminderd met 7%. 
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b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname 

 

1) Op jaarbasis 

 

Tabel 5 :  Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname volgens de formule « Dag / Nacht 

en weekend »  

 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (prestatiemaand M tot en met maand M-11). 

 

2) Op maandbasis 

 

Het bijkomend afgenomen vermogen op maandbasis wordt door Elia ex-post vastgesteld als het 

verschil tussen de maximale piek van de voorbije maand voor de beschouwde tarifaire periode en het 

totale onderschreven vermogen voor afname voor die maand en die periode.  

 

De prijs is gelijk aan 115% van de prijs voor het onderschreven vermogen voor afname volgens de 

maandelijkse formule tijdens de overeenkomstige periode. 

 

Opmerking: 

 

- Voor de mobiele belasting van de spoorwegmaatschappij wordt de prijs voor het 

bijkomend afgenomen vermogen verminderd met 7%. 
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3° Tarief voor het Systeembeheer voor de afname 

 

Tabel 6 : Tarief voor het Systeembeheer voor de Afname 

56
 

 

C. TARIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

1° Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering van de 

secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de reservering van de 

tertiaire reserve en voor de black-start-dienst 

 

Tabel 7:  Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, voor de reservering 

van de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de 

reservering van de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst  

5758
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
2157

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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2° Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen 

 

Tabel 8 : Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen  

59
 

 

Opmerkingen: 

 

- De kwartuurleveringen van reactieve energie die per afnamepunt tg =0,329 

overschrijden, worden door Elia System Operator uitgevoerd. Dit geeft aanleiding tot een 

vergoeding voor bijkomende levering van reactieve energie in overeenstemming met het 

artikel 209 §4 en §5 van het Technisch Reglement: 

 

Tabel 9: Tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 

 

 

 
- In het geval dat de afgenomen actieve energie op kwartierbasis niet hoger is dan 10% van de 

geldige onderschrijvingen op het betrokken punt, wordt de bijkomende levering van reactieve 

energie bepaald als de overschrijding ten opzichte van 32,9% van 10% van de geldige 

onderschrijvingen op dit punt.  

- In geval bij afname, het capacitief reactief vermogen de volgende grenswaarden niet 

overschrijdt, is het tarief voor bijkomende levering van reactieve energie 0€/kVArh. 

                                                 
2359

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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3° Tarief voor het congestiebeheer 

 

Tabel 10 : Tarief voor het congestiebeheer 

60
 

 

4° Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net 

 

Tabel 11 :  Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve energie in het net (in €/kWh 

afgenomen
25

)
 61

 

 

 

Opmerking: Er zijn geen tarieven voor compensatie van netverliezen in de 380/220/150 kV-netten. 

Deze verliezen dienen gecompenseerd te worden door de Toegangsverantwoordelijken, in het kader 

van hun evenwichtsverantwoordelijkheid zoals gedefinieerd in het contract voor 

Toegangsverantwoordelijke  

                                                 
2460

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder F. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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D. TARIEF VOOR HET HANDHAVEN EN HERSTELLEN VAN HET INDIVIDUEEL EVENWICHT 

VAN DE TOEGANGSVERANTWOORDELIJKEN 

 

Het tarief voor de evenwichtsenergie wordt bepaald op basis van de berekeningsformules hernomen 

in tabel hierna. Deze formules zijn toepasbaar op het onevenwicht van een gegeven 

toegangsverantwoordelijke (ARP), voor een gegeven kwartier. 

 

 

met: 

 

a. 

 β1 (€/MWh) = 0 

 β2 (€/MWh)= 0 

 α1 (€/MWh)= 0 als ABS(Systeemonevenwicht) ≤ 140 MW 

 α1 (€/MWh)= gemiddelde ((Systeemonevenwicht
QH-7

)², …, (Systeemonevenwicht
QH

)²) /15.000

 als ABS(Systeemonevenwicht)>140 MW 

 α2 (€/MWh)= 0 als ABS(Systeemonevenwicht) ≤ 140 MW 

 α2 (€/MWh)= gemiddelde ((Systeemonevenwicht
QH-7

)², …, (Systeemonevenwicht
QH

)²) /15.000 

als ABS(Systeemonevenwicht)>140 MW 

 Systeemonevenwicht= ACE – NRV 

 

b. 

 NRV = Netto Regelvolume (in MW) 

 ACE = Area Control Error 

 MIP = Marginale Opregelprijs (in €/MWh) 

 MDP = Marginale Afregelprijs (in €/MWh) 
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E. TARIEF VOOR EXTERNE INCONSISTENTIE 

 

Er treedt een externe inconsistentie op tussen de nominaties van twee toegangsverantwoordelijken 

indien de nominatie die meegedeeld werd door de verkoper verschilt van de nominatie die 

meegedeeld werd door de koper.  

 

De volgende prijzen zijn van toepassing op de verschillen, in absolute waarde, tussen de door deze 

twee partijen genomineerde kwartier-hoeveelheden:  

 

 Indien de genomineerde hoeveelheid van de koper kleiner is dan de genomineerde 

hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een positief onevenwicht van een 

toegangsverantwoordelijke;  

 Indien de genomineerde hoeveelheid van de koper groter is dan de 

genomineerde hoeveelheid van de verkoper: de prijs voor een negatief 

onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke.  

 

De bedragen worden gefactureerd volgens de bepalingen beschreven in het van kracht zijnde contract 

van de Toegangsverantwoordelijke (« ARP contract »). 

 

F. DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE 

 

1) Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie 

 

Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in 

dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties 

dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

  

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

• Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  
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is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

 
 

Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt 

en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit 

toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het netto 

afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 

is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

Opmerkingen  

 

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde 

afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE productie
perqh

belastingafgenomenbegrensdbruto  


)).()(;0max()( qhPqhPperE productie

perqh

belastingafgenomen  
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Voorbeeld  

 

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh.  

 

2) Definities met betrekking tot geïnjecteerde vermogens en energie 

 

Het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is 

het verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd 

aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de belasting(en) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het afgenomen vermogen door deze belastingen dat 

kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, 

is het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en  

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh,  
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is de bruto begrensde geïnjecteerde energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjecteebegrensdbruto  


 
 

Het geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt 

en het afgenomen vermogen door de belasting(en) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In 

geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen 

gelijk aan nul.  

 

De geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het geïnjecteerd vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh 

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjectee  


 

 
 

Opmerkingen  

Indien het afgenomen vermogen door de belastingen nul
2662

 is, is de bruto begrensde geïnjecteerde 

energie gelijk aan de geïnjecteerde energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

                                                 
2662

 Ofwel omdat er geen belasting geassocieerd is aan de betrokken productie, ofwel omdat een 
dergelijke belasting bestaat, maar niet afneemt. 
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Voorbeeld 

 

Voor een belasting van 40 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 100 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 
Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

= 18,75 MWh 

 

 



 

200/234 

 «TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN» EN « TAKSEN EN TOESLAGEN » 

VOOR 2012 

 

A. «TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN» EN « TAKSEN EN 

TOESLAGEN »  

 

De hieronder vermelde «Tarieven voor openbare dienstverplichtingen» en « Taksen en toeslagen » 

zijn van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2012. 

 

Tarieven voor Openbare Dienstverplichtingen 

 

1° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van offshore 

windturbineparken  

 

Tabel 1 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van 

offshore windturbineparken  

63
 

 

2° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten 

(federaal) 

 

Tarief voor openbare dienstverplichting in toepassing van het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 

tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor 

de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

Tabel 2 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten 

(federaal) 

64
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
2864

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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3° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse 

Gewest. 

 

Tabel 3 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen 

voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen  

65 

 

4° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter bevordering 

van rationeel energiegebruik in Vlaanderen  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse 

Gewest. 

 

Tabel 4 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter 

bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen  

66
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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5° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Waalse 

Gewest  

 

Tabel 5 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen 

voor hernieuwbare energie in Wallonië  

6768
 

 

Taksen en Toeslagen 

 

1° Federale bijdrage 

 

In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 

24 maart 2003, wordt de federale bijdrage door Elia geheven. 

 

Tabel 1 : Federale Bijdrage 

697071
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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De bijdrage wordt geheven van een niet eindafnemer: 

 

- Federale bijdrage +0,1% 

- Geen vrijstelling 

- Geen degressiviteit 

- Plafond (250.000 € +0,1%) indien per afnamepunt en per jaar 250.000 MWh of meer is 

afgenomen (niet geldig voor Distributienetbeheerders) 

 

De bijdrage wordt geheven van een eindafnemer: 

 

- Federale bijdrage +1,1% 

- Vrijstelling van 0,0032114 €/kWh +1,1% op dat aandeel in de fuelmix, dat geleverd en 

geproduceerd is van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppelingseenheden 

- Degressiviteit - enkel indien sectorakkoord of convenant (Kyoto) 

0-20 MWh/jaar: 0% 

20-50 MWh/jaar: -15% 

50-1.000 MWh/jaar: -20% 

1.000-25.000 MWh/jaar: -25% 

25.000-250.000 MWh/jaar: -45% 

- Plafond (250.000 € +1,1%) indien per verbruikslocatie en per jaar 250.000 MWh of meer 

is afgenomen. 

 

2° Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië   

 

Deze toeslag is alleen van toepassing in het Waals Gewest. 

 

Tabel 2 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

 

72
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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3° Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel  

 

Deze toeslag is alleen van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

Tabel 3 : Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel  

73
 

 

B. DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE 

 

1) Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie 

 

Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in 

dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties 

dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

  

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  
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 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

 
 
 
Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt 

en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit 

toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het netto 

afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 

is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

 

Opmerkingen  

 

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde 

afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

  

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE productie
perqh

belastingafgenomenbegrensdbruto  


)).()(;0max()( qhPqhPperE productie

perqh

belastingafgenomen  
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Voorbeeld  

 

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten 

=18,75 MWh.  

 

2) Definities met betrekking tot geïnjecteerde vermogens en energie 

 

Het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is 

het verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd 

aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de belasting(en) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het afgenomen vermogen door deze belastingen dat 

kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, 

is het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en  

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh,  
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is de bruto begrensde geïnjecteerde energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjecteebegrensdbruto  


 

 

Het geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt 

en het afgenomen vermogen door de belasting(en) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In 

geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen 

gelijk aan nul.  

 

De geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het geïnjecteerd vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

• Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en 

• Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh 

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjectee  


 

 

Opmerkingen  

 

Indien het afgenomen vermogen door de belastingen nul
3874

 is, is de bruto begrensde geïnjecteerde 

energie gelijk aan de geïnjecteerde energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

  

                                                 
3874

 Ofwel omdat er geen belasting geassocieerd is aan de betrokken productie, ofwel omdat een 
dergelijke belasting bestaat, maar niet afneemt. 
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Voorbeeld 

 

Voor een belasting van 40 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 100 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 

 
Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

= 18,75 MWh 
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«Tarieven voor openbare dienstverplichtingen» en « Taksen en toeslagen » vanaf 2013 

 

A. «TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN» EN « TAKSEN EN 

TOESLAGEN» 

 

De hieronder vermelde «Tarieven voor openbare dienstverplichtingen» en « Taksen en toeslagen » 

zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013. 

 

Tarieven voor Openbare Dienstverplichtingen 

 

1° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van offshore 

windturbineparken  

 

Tabel 1 : Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van offshore 

windturbineparken  

75
 

 

2° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten 

(federaal) 

 

Tarief voor openbare dienstverplichting in toepassing van het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 

tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor 

de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

Tabel 2 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten 

(federaal) 

76
 

 

                                                 
3975

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
4076

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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3° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse 

Gewest. 

 

Tabel 3 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen 

voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen  

77 

 

4° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter bevordering 

van rationeel energiegebruik in Vlaanderen  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse 

Gewest. 

 

Tabel 4 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter 

bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen  

78
 

 

 

                                                 
4177

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
4278

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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5° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië  

 

Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Waalse 

Gewest  

 

Tabel 5 :  Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen 

voor hernieuwbare energie in Wallonië  

79
 

 

Taksen en Toeslagen 

 

1° Federale bijdrage 

 

In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 

24 maart 2003, wordt de federale bijdrage door Elia geheven. 

 

Tabel 1 : Federale Bijdrage 

80
 

 

De bijdrage wordt geheven van een niet eindafnemer: 

 

- Federale bijdrage +0,1% 

- Geen vrijstelling 

- Geen degressiviteit 

- Plafond (250.000 € +0,1%) per afnamepunt en per jaar (niet geldig voor 

Distributienetbeheerders) 

 

                                                 
4379

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
4480

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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De bijdrage wordt geheven van een eindafnemer: 

 

- Federale bijdrage +1,1% 

- Geen vrijstelling 

- Degressiviteit - enkel indien sectorakkoord of convenant (Kyoto) 

0-20 MWh/jaar: 0% 

20-50 MWh/jaar: -15% 

50-1.000 MWh/jaar: -20% 

1.000-25.000 MWh/jaar: -25% 

25.000-250.000 MWh/jaar: -45% 

- Plafond (250.000 € +1,1%) per verbruikslocatie en per jaar 

 

2° Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië   

 

Deze toeslag is alleen van toepassing in het Waals Gewest. 

 

Tabel 2 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

81
 

 

3° Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel  

 

Deze toeslag is alleen van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

Tabel 3 : Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel  

82
 

 

  

                                                 
4581

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
4682

 Voor de definitie, zie verder in dit document onder B. Definities met betrekking tot vermogen en 
energie. 
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B. DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE 

 

1) Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie 

 

Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in 

dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties 

dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 

waarde, is het bruto begrensd afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

  

Met andere woorden, indien  

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 

is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

 
Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt 

en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit 

toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het netto 

afgenomen vermogen gelijk aan nul.  

 

De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE productie
perqh

belastingafgenomenbegrensdbruto  
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is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

 

 

Opmerkingen  

 

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde 

afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

 

Voorbeeld  

 

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 
Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde afgenomen energie  

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh.  

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE productie

perqh

belastingafgenomen  
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2) Definities met betrekking tot geïnjecteerde vermogens en energie 

 

Het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is 

het verschil, indien positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd 

aan dit toegangspunt en het afgenomen vermogen door de belasting(en) geassocieerd aan dit 

toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het afgenomen vermogen door deze belastingen dat 

kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, 

is het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensd geïnjecteerd vermogen in dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

• Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en  

• Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh,  

 

is de bruto begrensde geïnjecteerde energie, voor de periode per, gelijk aan 

 

)).25);(min()(;0max()(__ MWqhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjecteebegrensdbruto  


 
 

Het geïnjecteerd vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien 

positief, tussen het geïnjecteerde vermogen door de productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt 

en het afgenomen vermogen door de belasting(en) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In 

geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen 

gelijk aan nul.  

 

De geïnjecteerde energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal 

van het geïnjecteerd vermogen op dit toegangspunt voor de periode. 

 

Met andere woorden, indien  

 

•  Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, en 

•  Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh 
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Is de geïnjecteerde (geproduceerde) energie, voor de periode per, gelijk zijn aan 

 

)).()(;0max()( qhPqhPperE belasting
perqh

productierdgeïnjectee  


 

 
Opmerkingen  

 

Indien het afgenomen vermogen door de belastingen nul
4783

 is, is de bruto begrensde geïnjecteerde 

energie gelijk aan de geïnjecteerde energie. 

 

De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. 

 

Voorbeeld 

 

Voor een belasting van 40 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 100 MW tijdens 

hetzelfde kwartier, door een productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

 
Zijn voor het beschouwde kwartier:  

 

•  Geïnjecteerde energie  

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

•  Bruto begrensde geïnjecteerde energie 

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten 

=18,75 MWh  

  

 

 

 

 

                                                 
4783

 Ofwel omdat er geen belasting geassocieerd is aan de betrokken productie, ofwel omdat een 
dergelijke belasting bestaat, maar niet afneemt. 
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REGISTER VAN DE EINDNOTEN 

 

 

EINDNOOT 
a
  

 
Het  betreft de letterlijke vertaling van de volgende passage uit het correctief tariefvoorstel van 2 april 
2013: 
 

1. Depuis le prononcé de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013,  Elia a 
souligné l’urgence de prendre une nouvelle décision en matière tarifaire 
La présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 est ainsi élaborée à titre principal 
sur la base de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013, dans le 
respect de l’article 12quater, §2 et de l’article 12 s’il s’applique, de la Loi Electricité, sur 
base de la Méthodologie Tarifaire Provisoire visée supra et en application de la 
Procédure tarifaire convenue avec la CREG.  

2. Vu le contexte dans lequel cette Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 s’établit, il est 
également nécessaire d’insister sur le fait que la Cour d’Appel n’a pas interdit 
l’application de tarifs d’injection dans le réseau, qu’en outre, la Loi Electricité permet 
l’application de tarifs d’injection et qu’enfin, la Méthodologie Tarifaire Provisoire autorise 
l’application de tels tarifs.  

3. Sur base de ces éléments, les principes poursuivis par Elia dans l’élaboration de la 
présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015, tenant compte des enseignements de 
l’Arrêt prononcé par la Cour d’Appel repris au point 2.2.2 de la présente, peuvent se 
synthétiser

a
 comme suit :  

(i) Des tarifs de transport doivent être établis pour la période 2012-2015. Dès lors que 
des prestations ont été effectuées et des coûts supportés, il ne saurait s’envisager 
qu’il n’y ait pas de tarifs applicables à certaines périodes de temps. Ainsi, il est 
nécessaire de rétablir des tarifs depuis le 1

er
 janvier 2012 jusqu’à la fin de la 

période régulatoire de quatre ans finissant au 31 décembre 2015.  
(ii) Les tarifs à établir doivent permettre de couvrir l’intégralité des coûts  nécessaires 

à l’accomplissement des tâches de gestionnaire du réseau au cours de la période 
régulatoire 2012-2015. Normalement, pour l’élaboration d’une proposition tarifaire, 
la période régulatoire se base essentiellement sur des estimations. Par contre, 
pour la présente proposition, le besoin d’établir une proposition tarifaire en cours 
de période régulatoire couvrant la durée de celle-ci, il est possible de prendre en 
compte, d’une part, la réalité des coûts d’ores et déjà rencontrés au cours de la 
période précédant le dépôt de la présente proposition tarifaire, et d’autre part, une 
estimation des coûts devant encore être à couvrir pour le reste de la période 
régulatoire.  

(iii) Les tarifs doivent refléter les coûts, et doivent être adressés à ceux qui en 
sont à l’origine, tenant compte de contraintes en particulier réglementaires 
(qu’elles figurent dans des règlements européens ou dans des législations 
nationales). » 
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Eindnoot 
b
  

 
Het  betreft de letterlijke vertaling van de volgende passage uit het correctief tariefvoorstel van 2 april 
2013: 
 

5. « Pour la restauration de tarifs depuis le 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2015, la 
présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 s’est astreinte, dans le respect du 
paragraphe précédent, à:  
(i)     Rectifier les Tarifs ayant fait l’objet d’une contestation soit en les maintenant à 

un niveau inférieur à celui où ils étaient fixés au travers de la Décision Tarifaire 
2012-2015 annulée par la Cour d’Appel (Tarif Services auxiliaires), soit en les 
fixant à zéro (Tarifs d’utilisation du réseau), voire en les supprimant purement et 
simplement (Volume fee) ; 

(ii)     Maintenir inchangés les Tarifs n’ayant pas fait l’objet d’une contestation en 
justice et ce pour la période comprise entre le 1

er
 janvier 2012 et une date pivot 

intermédiaire (voir ci-dessous) ; 
(iii)  Adapter les Tarifs n’ayant pas fait l’objet d’une contestation en justice à partir 

de la date pivot intermédiaire jusqu’à la fin de la période régulatoire de telle 
manière à prendre en compte les réalités et meilleurs estimations induites par le 
dépôt d’une proposition tarifaire en cours de période régulatoire et couvrir les coûts 
relatifs à la période du 1

er
 janvier 2012 et la date pivot intermédiaire n’ayant pas 

été couverts suite à la révision à la baisse, la mise à zéro ou l’annulation des Tarifs 
visé au premier tiret.  

6. Ce faisant, Elia répond à la demande de la Cour d’Appel d’introduire une proposition 
tarifaire rectifiée 2012-2015, en restaurant des tarifs de transport pour toute la durée de 
la période régulatoire 2012-2015. 

7. La date pivot intermédiaire évoquée supra s’établit au 1
er

 juin 2013 considérée comme le 
premier jour du premier mois suivant une approbation possible d’une proposition tarifaire 
rectifiée (le cas échéant adaptée) 2012-2015 en vertu de la procédure sur laquelle la 
CREG et Elia se sont accordées. Cette date est portée au 1

er
 janvier 2014 pour les Tarifs 

d’utilisation du réseau applicables à la Puissance prélevée dans la mesure où 
l’établissement de ces Tarifs reposent notamment sur la puissance annuelle souscrite par 
les utilisateurs de réseau, contrainte exigeant qu’une modification de ces Tarifs se 
produise au début d’une année calendrier. » 

 
 

Eindnoot 
c
  

 
 
Het  betreft de letterlijke vertaling van de volgende passage uit het correctief tariefvoorstel van 2 april 
2013: 
 

« 2.2.2 Application des principes généraux de droit à l’exercice de rectification 
Le présent exercice de rectification a été fait dans le respect des principes généraux de droit, 
notamment mais sans y être limité, les principes de non-discrimination, non-rétroactivité et 
continuité, tout en tenant compte de l’interaction entre ces principes. 
 
A. Prise d’effet au 1

er
 janvier 2012 des tarifs aménagés  

 
Le principe de non-rétroactivité découle de la norme de la sécurité juridique et de la confiance 
légitime et met l’accent sur la prévisibilité des comportements des personnes sur base de la 
prévisibilité de leurs droits et obligations. S’agissant du droit d’accès, ce principe est 
fondamental en ce qu’il permet de connaître suffisamment à l’avance les conditions d’accès au 
réseau afin de pouvoir déterminer son comportement et ainsi respecter ces conditions, ce qui a 

 



 

219/234 

 
également été inscrit dans la législation, à savoir les articles 32 (1) et 37 (6) de la Directive 
Electricité et l’article 12 §13 de la Loi Electricité.  
 
Cela étant, et comme souligné déjà ci-avant, aucun texte légal n’a rencontré le cas de figure 
d’une annulation des tarifs d’accès, de sorte que des nuances s’imposent. 
 
En effet, conformément aux principes du contentieux objectif, l’Arrêt de la Cour d’Appel de 
Bruxelles du 6 février 2013 a annulé la Décision Tarifaire 2012-2015 depuis son adoption. 
Notons que le 26 juin 2012, dans un autre litige tarifaire, la Cour d’Appel a soumis à la Cour 
Constitutionnelle une question préjudicielle quant à la conformité avec la Constitution de 
l’impossibilité pour la Cour d’Appel, contrairement au Conseil d’Etat, de maintenir 
temporairement les conséquences d’actes annulés. En l’espèce, la Cour d’Appel n’a pas 
attendu la réponse de la Cour Constitutionnelle. 
 
Les nouveaux tarifs d’Elia, aménagés avec les corrections découlant de l’Arrêt de la Cour 
d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013, sortissent leurs effets au 1

er
 janvier 2012. 

 
1. La période régulatoire commence le 1

er
 janvier 2012 

 
Une autorité administrative telle que la CREG peut prendre une décision rétroactive lorsque 
ladite autorité doit prendre une nouvelle décision à la suite d’une annulation et que la loi fixe la 
date à laquelle ce type de décision doit sortir ses effets (C.E., Palm, n°209.040 du 19 novembre 
2011). La rétroactivité est également communément admise lorsqu’elle est nécessaire pour 
assurer la continuité du service public. 
 
En l’espèce, le système mis en place par le législateur vise à assurer une continuité des 
décisions de la CREG approuvant les tarifs d’Elia, avec un début de chaque période régulatoire, 
au 1

er
 janvier de la période en question. Le but est d’éviter qu’une partie de période régulatoire 

ne soit pas couverte par une décision de la CREG approuvant ou imposant des tarifs: 
- Article 12, §5, 3° de la Loi Electricité: « la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années 

de la période régulatoire débutant au 1
er

 janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont 
déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période. » 
(Le soulignement est ajouté.) 

- En cas de difficulté, un système de tarifs provisoires est prévu pour assurer cette même 
continuité par l’article 12, §8, 6° de la Loi Electricité: « si le gestionnaire du réseau ne 
respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission 
a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la 
proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires 
sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la 
commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission 
et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. La commission est habilitée, après 
concertation avec le gestionnaire du réseau, à arrêter des mesures compensatoires 
appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; » (Le 
soulignement est ajouté.) 

Pour assurer cette continuité dans le temps, la décision de la CREG approuvant la présente 
Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 doit par conséquent produire ses effets au 1

er
 janvier 

2012. Il en va d’autant plus ainsi que la Cour d’Appel a annulé l’intégralité de la Décision 
Tarifaire 2012-2015 et indiqué que l’exécution de l’Arrêt suppose une nouvelle décision de la 
CREG sur la base d’une proposition tarifaire adaptée d’Elia. Cette proposition et cette décision 
doivent par conséquent nécessairement couvrir l’ensemble de la période régulatoire. 

 
2. Validation d’une situation de fait 

 
Il ressort de l’article 12, §5, 2° et 3° de la Loi Electricité que la méthodologie tarifaire doit 
permettre de couvrir de manière efficiente l’ensemble des coûts qui sont nécessaires ou 
efficaces pour l’exercice des obligations légales ou réglementaires qui incombent au 
gestionnaire de réseau, ainsi que pour l’exercice de son activité de gestion du réseau, et que 
cette méthodologie tarifaire s’applique à toute la période régulatoire. 
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Une décision administrative peut rétroagir lorsqu’il s’agit de faire correspondre au droit une 
situation de fait écoulée, et que l’auteur de cette décision n’avait pas la possibilité de réagir plus 
tôt (cf, a contrario, C.E., Schmit, n°218.316 du 5 mars 2012 et scrl Belpomme, n°185.605 du 5 
août 2008).  
 
Du 1

er
 janvier 2012 au 31 mai 2013, Elia a fourni, et fournira un accès à son réseau moyennant 

un tarif qui était publié et approuvé par la Décision Tarifaire 2012-2015, avant qu’elle ne soit 
annulée par l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013. 
 
Cette situation a sorti tous ses effets. Elia a presté ses services d’une manière irrévocable 
depuis le 1

er
 janvier 2012. Dès lors, il serait impossible et contraire à l’article 12 de la Loi 

Electricité de soutenir aujourd’hui qu’elle l’a fait à titre gratuit pendant ce début de la période 
tarifaire - par ailleurs, aucun élément dans l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 
2013 ne pourrait être interprété comme permettant de déduire de l’annulation globale de la 
Décision Tarifaire 2012-2015 une « gratuité » de l’ensemble des services prestés par Elia, ne 
fût-ce que pour la période avant l’annulation. Cette gratuité globale pendant la première partie 
de la période régulatoire impliquerait d’ailleurs que les coûts de cette première partie devraient, 
dans le cadre de la période régulatoire, être supportés pendant la seconde partie, ce qui 
provoquerait une hausse brutale de tous les tarifs au 1

er
 juin 2013 et des problèmes de 

liquidités pour Elia.  
 
Une telle gratuité globale serait d’ailleurs discriminatoire en faveur des utilisateurs du réseau qui 
ont réduit, voire supprimé, leur activité sur le réseau d’Elia en avril-mai 2013. Symétriquement, 
cette gratuité de la durée en cause serait défavorable aux utilisateurs ayant commencé leur 
activité juste après (juin-juillet 2013), puisqu’ils devraient supporter, eux, les coûts de 
l’ensemble de la période régulatoire. 
 
Pour rappel, le législateur a voulu que le régime tarifaire d’Elia soit stable et prévisible, 
notamment afin de permettre aux marchés financiers de déterminer avec une sécurité 
raisonnable la valeur d’Elia (article 12, §9 de la Loi Electricité). 
 
Il convient donc de faire correspondre la situation de droit (existence de tarifs approuvés) à la 
situation de fait (accès au réseau depuis le 1

er
 janvier 2012). 

 
L’interdiction de gratuité globale ne signifie pas que l’absence de réintroduction (suite à 
l’annulation) d’un tarif (comme par exemple le volume fee) dans le cadre du présent exercice de 
rectification puisse empêcher Elia de réallouer les coûts qui avaient donné lieu à ce tarif et de 
faire couvrir ces coûts par d’autres tarifs. Même si cette réallocation peut donner lieu à une 
hausse inévitable de certains tarifs pour le futur, cette hausse sera moins abrupte que celle 
résultant d’une gratuité globale et elle doit dès lors être admise comme acceptable sous l’angle 
du principe de stabilité des tarifs inscrit dans l’article 12, §4 de la Loi Electricité et l’article 33 de 
la Méthodologie Tarifaire Provisoire. 

 
3. Pas d’atteinte à la confiance légitime des utilisateurs 

 
La prise d’effet de la décision à intervenir, approuvant les nouveaux Tarifs 2012-2015 rectifiés 
au 1

er
 janvier 2012, ne nuit pas à la confiance légitime des utilisateurs du réseau, les clients 

d’Elia.  
 
En effet, ces clients ont déterminé leur comportement sur le réseau (injection, prélèvement, 
réservation) sur la base des tarifs publiés et approuvés à ce moment par la CREG. En 
maintenant le tarif au niveau qu’ils ont pris en compte pour adopter ledit comportement, et a 
fortiori en le baissant (voire jusqu’à zéro), la présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 
ne pourrait les amener à suivre un autre comportement qui leur porte un préjudice qu’ils sont en 
droit de ne pas escompter en raison de la confiance légitime. 
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En d’autres mots, leur confiance légitime n’est pas surprise par un maintien, une baisse, voire 
une disparition d’un tarif avec effet rétroactif; dès lors, ces événements n’occasionnent pas de 
préjudice aux utilisateurs du réseau.  
 
Par contre, une hausse d’un tarif existant ou l’apparition d’un nouveau tarif pourraient perturber 
cette confiance légitime – or ni l’une ni l’autre n’existe pour la période allant du 1

er
 janvier 2012 

au 31 mai 2013, dans la Présente Proposition Tarifaire, dont l’approbation est demandée ici à la 
CREG.  
 
La présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 n’a donc d’autre objet que de permettre la 
réfection des tarifs en exécution de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013 
pour l’ensemble de la période régulatoire afin d’assurer la continuité du système tarifaire, mais 
sans porter atteinte à la confiance légitime des utilisateurs. 
 
B. Réfection des tarifs suite à l’annulation 

 
Les tarifs doivent couvrir les coûts exposés par Elia, comme cela résulte notamment de l’article 
12, §5, 2° de la Loi Electricité: « la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière 
efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales 
ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son 
activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport ».  
 
Les tarifs d’une période régulatoire doivent donc couvrir les coûts d’Elia de cette période. L’Arrêt 
de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013 n’a pas remis en cause ces coûts, mais leur 
répercussion dans trois tarifs particuliers. 
 
Dans le respect de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 2013, Elia a fait la 
présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015, notamment :  

- en adaptant le tarif des services auxiliaires pour l’injection, pour toute la période 
régulatoire ;  

- en supprimant le tarif d’injection pour l’utilisation du réseau et le volume fee, pour toute la 
période régulatoire, et  

- en compensant l’absence de couverture des coûts résultant des deux points précédents 
par une hausse correspondante d’autres tarifs pour le futur de la période régulatoire, 
c’est-à-dire après le 1

er
 juin 2013 pour les tarifs liés à l’énergie prélevée, ou le 1

er
 janvier 

2014 pour les tarifs liés à la puissance prélevée, comme exposé dans l’Introduction. 
Par ailleurs, vu que les tarifs du gestionnaire de réseau doivent se fonder sur des coûts réels 
(cf. article 14 du règlement 714/2009 et article 19 de la Méthodologie Tarifaire Provisoire 
initiale), Elia fonde la présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-2015 non plus sur les seules 
estimations de coûts et de volumes faites en 2011 pour la période 2012-2015, mais sur les 
chiffres réels observés depuis le 1

er
 janvier 2012 à ce jour, chaque fois que ces chiffres réels 

sont disponibles et suffisamment fiables.  
 

C. Services auxiliaires : répercussion des coûts dans les tarifs et non-discrimination  
 

Dans les tarifs approuvés par la Décision Tarifaire 2012-2015 annulée par la Cour d’Appel, le 
tarif des services auxiliaires payé par l’injection couvrait pour l’essentiel les coûts de réservation 
des trois réserves (l’activation était supportée, notamment, par le tarif de déséquilibre). De son 
côté, le prélèvement supportait les coûts de réservation des services de black-start et des 
charges interruptibles. 
 
Dans son Arrêt, la Cour d’Appel a estimé qu’un service ne pouvait pas être supporté 
intégralement par une catégorie d’utilisateurs déterminée, alors qu’une autre catégorie en 
bénéficiait (point 103 de l’Arrêt). D’après la Cour, les coûts doivent être supportés par la 
catégorie qui les génère. La Cour a toutefois exclu une répartition « un à un », c’est-à-dire un 
système où chaque utilisateur supporte exactement les coûts qu’il génère – pas plus, pas 
moins.  
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Un tel système « un à un » ne constituerait en effet plus un tarif, mais un devis à la carte pour 
chaque utilisateur du réseau, ce qui est impossible, pour plusieurs raisons : 
- Les coûts ne peuvent pas être calculés sur la base d’un tracé d’acheminement de 

l’énergie (par nature imprévisible, vu la nature de l’électricité, cf. aussi l’article 14 du 
règlement 714/2009, qui interdit de calculer les « redevances » en fonction de la 
distance) ; c’est tout le réseau qui doit être pris en compte pour chaque accès, qui doit 
être tarifé suivant le sens (injection/prélèvement), la tension, la puissance, l’énergie 
impliquée, le moment (heure creuses/heures pleines, par exemple); 

- Un devis à la carte serait complexe et rendrait impossible le calcul du coût de l’utilisation 
du réseau ex ante, ce qui constituerait une entrave à l’accès au réseau belge. 

La tarification par catégorie (prélèvement vs. injection) est donc permise par l’Arrêt, pour autant 
qu’elle soit justifiée. 
D’après la Cour, la réservation des trois réserves bénéficie aussi au prélèvement, ce qui exclut 
que l’injection en supporte seule le coût. Par ailleurs, en raison du rejet par la Cour de 
l’allocation de certains coûts à travers les tarifs qui ont été annulés et ne peuvent plus être 
régularisés, Elia a été amenée à réallouer ces coûts.  
La présente proposition corrige ainsi à la baisse le tarif des services auxiliaires supporté par 
l’injection et augmente à due concurrence la part supportée par le prélèvement. 

 
D. Compétitivité des unités de production situées en Belgique – suppression du tarif 

d’injection pour la période régulatoire 2012-2015 
 

En outre, la ligne directrice de l’article 12, §5, 17° de la Loi Electricité prévoit que :  
« les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de 
transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la 
technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en 
tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la [CREG], tel un 
benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité 
d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de 
production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 
8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations; » (le soulignement est ajouté.) 

 
Cette disposition, introduite par la loi du 8 janvier 2012, est entrée en vigueur le 21 janvier 2012 
et Elia doit par conséquent s’y conformer dans la présente Proposition Tarifaire rectifiée 2012-
2015. 
 
En élaborant cette proposition, et dans l’esprit de cette disposition, Elia a procédé à une 
comparaison entre le tarif à payer pour injecter de l’électricité dans le réseau belge (tel que 
proposé à la présente), et le tarif équivalent à charge des producteurs actifs sur d’autres 
marchés, à savoir dans la Région d’Europe du Nord-Ouest. Outre les tarifs d’utilisation du 
réseau de transport visés à l’article 12, §5, 17° de la Loi, cette comparaison s’adresse 
également aux tarifs pour services auxiliaires mis à charge des producteurs. 
 
Par ailleurs, le Règlement (UE) n° 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant 
des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de 
transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de 
transport (JO L 250, p. 5) prévoit que, pour la Belgique, « la valeur des redevances annuelles 
moyennes versées pour le transport par les producteurs est comprise entre 0 et 0,5 EUR par 
mégawattheure ». Ce règlement permet donc à Elia de fixer des tarifs d’injection (pour la partie 
utilisation du réseau) entre EUR 0 et EUR 0,50 par MWh – et donc, au besoin, un tarif nul.  
 
Enfin, la Cour d’Appel de Bruxelles a estimé, dans son Arrêt du 6 février 2013, qu’il ne pouvait 
être fait de distinction entre les centrales de production, suivant la date de mise en service de 
leur installation de raccordement (avant ou après le 1

er
 octobre 2002). Par voie de 

conséquence, toutes les centrales doivent être mises sur un pied d’égalité, sans tenir compte 
zde cette date. Imposer aujourd’hui à toutes les centrales un tarif d’injection avec effet au 
1

er
 janvier 2012 reviendrait à faire supporter aux « nouveaux producteurs » un tarif dont ils 

étaient exonérés à l’époque, ce qui ne se peut. 
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Au vu des considérations qui précèdent, Elia propose de fixer à 0 (zéro) le tarif d’utilisation du 
réseau applicable aux injections dans le cadre de la présente Proposition Tarifaire rectifiée 
2012-2015.  

 
 
 

Eindnoot 
iv
  

 
De opgenomen tekst is de letterlijke vertaling – zoals door Elia ,zelf aangeleverd - van de 
oorspronkelijk Franstalige tekst die hierna volgt 
 

6.4 Allocation des charges 
 
Les principes de base pour allocation des charges couvertes par les tarifs applicables aux 
prélèvements sont inchangés vis à vis la Proposition Tarifaire 2012-2015. On les retrouve dans 
la section 6.4.1 de la Proposition Tarifaire 2012-2015. 
Dans cette Proposition Tarifaire rectifiée, Elia propose une révision de l’allocation des charges 
couvertes par les tarifs applicables aux injections comme exposé ci-dessous. 
 
6.4.1 Allocation des charges couvertes par les tarifs applicables aux injections  
 
6.4.1.1 Introduction 
 
Pour le fonctionnement du système électrique, le gestionnaire de réseau fait appel à plusieurs 
services auxiliaires. Elia propose de mettre une partie des coûts de ces services à charge des 
producteurs par le biais d’un tarif d’injection proportionnel à l’énergie brute limitée injectée par 
les unités de production raccordées au réseau de transport ou ayant une fonction de transport. 
 
Il s’agit en l’espèce des services auxiliaires suivants: 
- le réglage primaire de la fréquence ; 
- le réglage secondaire de l’équilibre dans la zone de réglage belge ; 
- la réserve tertiaire, dont le service d’interruption de l’accès au réseau de charges 

industrielles, appelé ci-après ICH (Interruptible Contract Holders) ; 
- le service de black-start. 

 
Afin de fixer le mode d’allocation des coûts liés à la mise en œuvre de ces services, plusieurs 
critères sont pris en considération, dont le critère de reflet des coûts. La démarche s’articule 
selon les étapes suivantes : 
- définition de la composante des coûts dont l’allocation aux producteurs est envisagée 

(section 6.4.1.2) 
- pour chacun des services auxiliaires évoqués ci-avant, identification de la part des coûts 

attribuables aux producteurs, sur base du critère de reflet des coûts (sections 6.4.1.3 à 
6.4.1.6) 

- argumentation de l’opportunité de différenciation du tarif selon le type de production 
(section 6.4.1.7) 

 
La section 6.4.1.8 récapitule la proposition d’allocation des charges aux tarifs applicables aux 
injections, en tenant compte à la fois des conclusions acquises sur base du critère de reflet des 
coûts, et de considérations relatives aux autres critères considérés. La section 6.4.1.9 soutient 
cette proposition par une analyse relative à la compétitivité et la sécurité d’approvisionnement. 
 
6.4.1.2 Réservation versus activation des services auxiliaires 
 
Pour le gestionnaire de réseau, le coût total de mise en œuvre de ces services a deux 
composantes majeures : 
- la composante « réservation » qui est composée de montants périodiques dus (par le 
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gestionnaire de réseau aux fournisseurs de ces services) pour la mise à disposition des 
services, indépendamment de l’activation effective des services concernés. 

- la composante « activation » qui est en général une rémunération, due par le 
gestionnaire de réseau aux fournisseurs de ces services, et proportionnelle à l’énergie 
mise en œuvre lors de l’appel effectif d’un service auxiliaire. 

 
Ces deux composantes sont partiellement liées, dès lors que le dimensionnement des réserves 
requises s’appuie sur une estimation de l’activation potentielle maximale de la réserve 
considérée. 
 
Il est important de noter que le tarif d’injection proposé vise à couvrir uniquement une partie, 
justifiée ci-après, des coûts de « réservation » des services mentionnés ci-avant. En revanche, 
le coût d’ « activation » de ces services est répercuté dans les tarifs par le biais d’autres 
mécanismes, dont notamment l’énergie de réglage dans le tarif de compensation du 
déséquilibre des responsables d’accès. Elia maintient à la présente la proposition de traitement 
de ces coûts d’activation telle qu’elle avait été décrite dans la Proposition Tarifaire 2012-2015 et 
la Proposition Tarifaire Adaptée 2012-2015. Le coût d’activation des services mentionnés ci-
avant ne fait donc pas l’objet de la présente justification.  
 
La justification de l’allocation aux producteurs d’une partie des coûts de réservation des 
services auxiliaires se base donc essentiellement sur l’évaluation de la mesure dans laquelle 
les producteurs et consommateurs sont à l’origine des coûts de réservation et non sur la 
question de l’utilisation effective de ce service, cette dernière étant rémunérée par une 
composante tarifaire différente de celle qui fait l’objet de la présente justification. 
 
6.1.4.3 La réserve primaire 
 
En résumé très succinct, le réglage primaire consiste en une action concertée au niveau 
européen [En l’espèce, il s’agit de la zone synchrone de l’Europe continentale (l’UE sans les 
Iles britanniques et sans la Scandinavie, mais incluant les pays des Balkans et une partie 
occidentale de l’Ukraine)], à effet quasi-instantané, visant à augmenter proportionnellement la 
production quand la fréquence est en baisse par rapport à la référence de 50 Hz, et à diminuer 
la production dans le cas inverse. 
 
La détermination du besoin en réserves primaires est basée sur la nécessité de faire face au 
niveau européen à un incident de référence. Cet incident de référence est la perte simultanée 
de deux unités de production de 1500 MW chacune, d’où le besoin de réservation de 3000 MW 
de réserve primaire à l’échelle européenne. Le partage de ces réserves se fait conformément 
aux règles de l’association européenne des gestionnaires de réseau ENTSO-E, par le biais 
d’une clé représentant l’énergie produite sur base annuelle dans les pays des TSO membres de 
l’association. Pour ce calcul, la production de l’année Y-2 sert de référence pour le partage des 
puissances à réserver en réserve primaire en l’année Y.  
 
Les besoins à réserver en 2012 et 2013 pour la réserve primaire à charge d’Elia ont ainsi été 
déterminés par ENTSO-E à 95 MW et 91 MW respectivement.  
 
Le lien entre le coût de réservation de la réserve primaire et l’incident de référence au niveau de 
la production est donc clairement établi et univoque. 
 
En ce qui concerne le lien de cause à effet entre les besoins en réservation de réserve primaire 
et les effets au niveau de la consommation, il importe de signaler les éléments suivants : 
- Les grands incidents de « perte de clientèle », par exemple une perte de 3000 MW de 

consommation (ce qui pourrait se produire lors d’un blackout régional) sollicitent 
également la réserve primaire. Néanmoins, les effets économiques en matière de coût de 
réservation sont fondamentalement différents : alors que des réserves tournantes (« 
spinning reserve capacity ») sont nécessaires pour remédier à des pertes de production, 
et que ces réserves représentent la cause principale du coût de réservation, les pertes de 
clientèle ne nécessitent quant à elles aucune réserve tournante. En effet, les pertes de 
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clientèle causent une augmentation de la fréquence qui met en œuvre automatiquement 
une diminution de la production effective du moment, sans solliciter aucune réserve 
tournante éventuelle. 

 
- La distinction économique décrite ci-avant est illustrée par la forte différence entre les 

coûts de réservation de réserve primaire dite « asymétrique », agissant en cas 
d’augmentation de la fréquence et la réserve primaire dite « symétrique » qui intervient 
tant en cas d’augmentation qu’en cas de diminution de la fréquence. Tandis que le prix 
pour l’année 2012 de la première était de 2,3 EUR par MW et par heure (coût 
représentatif [Ce prix concerne la fourniture de réglage asymétrique par une unité 
nucléaire, dont le mode fonctionnement se situe au-delà du minimum technique et 
n’induit donc pas de contrainte quant au maintien d’une plage de réglage à la baisse] 
pour les équipements de réglage), celui pour la dernière se situe à 45 EUR par MW et 
par heure (coût représentatif pour la réserve tournante et les équipements de réglage). 

 
Finalement, il convient de mentionner que, en dehors des « grands incidents de référence », les 
effets aléatoires de variation de la consommation et de la production (notamment, mais pas 
exclusivement, la production sur base de sources renouvelables) sollicitent également une 
activation quasi-continue de la réserve primaire. La partie de la réserve primaire ainsi sollicitée 
est relativement petite, inférieure à 10 % du total réservé. En effet, une variation brusque de 
300 MW d’une injection ou consommation dans la zone de réglage belge cause l’activation 
d’environ 10 % de la capacité réservée pour réserve primaire à charge de la zone de réglage 
belge. Ces effets, bien que significatifs pour l’activation, ne sont aucunement déterminants pour 
la réservation de réserve primaire.  
 
En conclusion, en ce qui concerne la réserve primaire, il est établi que le lien de cause à effet 
entre les effets production/consommation et les coûts de réservation se situe de façon très 
prépondérante au niveau de la production.  
 
6.4.1.4 Le réglage secondaire de l’équilibre dans la zone de réglage belge 
 
Contrairement à la réserve primaire qui réagit à des déviations de la fréquence, la réserve 
secondaire réagit de façon automatique au solde global des déséquilibres des responsables 
d’accès dans la zone de réglage belge.  
 
Définie conformément aux dispositions réglementaires (article 233 de l’arrêté royal établissant 
un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci), 
la puissance réservée pour la réserve secondaire dans la zone de réglage belge s’élève en 
moyenne à environ 140 MW. 
Les phénomènes qui causent l’activation de la réserve secondaire peuvent se distinguer de la 
façon suivante : 
 
A. les variations de la consommation par rapport aux programmes des acteurs de marché ; 
 
B. les variations de la production par rapport aux programmes des acteurs de marché, 

causées par des effets comme par exemple la variabilité des injections éoliennes et 
photovoltaïques en fonction du vent et du soleil, la variabilité de la puissance des 
centrales au gaz en fonction de la température et pression atmosphérique, etc. 

 
C. des déviations entre les programmes commerciaux d’échange d’énergie entre acteurs qui 

nécessitent des échanges physiques entre centrales électriques. Il s’agit par exemple de 
la substitution d’une centrale au gaz par un programme d’importation provenant d’une 
centrale étrangère. Il se produit fréquemment des manques de synchronisation entre le 
programme de diminution de la production de l’une des deux centrales et le programme 
d’augmentation de l’autre unité, ce qui résulte temporairement en une sollicitation de la 
réserve secondaire. Ce phénomène se produit lors des changements horaires, étant 
donné que les programmes commerciaux sont définis par pas horaire.  
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A titre d’exemple: 

 
Le 19 décembre 2012, les changements suivants du programme d’importation, non 
directement liés à la consommation, mais causés par des échanges commerciaux entre 
producteurs, ont été répertoriés: 
- augmentation de l’importation de 700 MW à 01h00 
- diminution de l’importation de 1000 MW à 02h00 
- augmentation de l’importation de 500 MW à 03h00 
 
Les centrales de production sous-jacents à ces échanges n’ont pas réalisé ces échanges 
dans les délais requis, causant une saturation du réglage secondaire au-delà de sa limite 
de 140 MW aux moments des passages horaires. 

  
D. Les déclenchements imprévus ou « trips » des grandes unités de production. Ces 

événements causent la sollicitation simultanée de l’ensemble des réserves et sont traités 
dans ce contexte ci-après.  

 
En ce qui concerne l’allocation des coûts de réservation de la réserve secondaire, il importe 
d’examiner en quelle mesure les différents phénomènes décrits ci-dessus sollicitent la capacité de 
réserve secondaire totale de 140 MW : 
 

A. Bien que des variations de consommation se produisent continuellement, elles ne 
sollicitent qu’extrêmement rarement l’entièreté de cette réserve. En fait, il s’agirait au 
niveau de la distribution de la consommation totale d’une zone de l’ordre de 100.000 à 
200.000 habitants ou, au niveau des clients directs, d’environ la moitié de la 
consommation des chemins de fer belges au moment de leur pointe. Il est peu 
vraisemblable que la zone belge connaisse de telles variations de consommation. En 
conséquence, les variations de consommation, même si elles sollicitent l’activation de la 
réserve secondaire, ne constituent pas l’élément dimensionnant pour en fixer les besoins 
en réservation.  

 
B. La sollicitation de l’entièreté de la réserve secondaire devient de plus en plus fréquente 

en raison des déviations de la production éolienne et photovoltaïque. En 2012, plusieurs 
cas de saturation de la réserve secondaire par cette cause ont été répertoriés, dont ceux 
du weekend de la Pentecôte ont été relayés par la presse. 

 
C. Les difficultés techniques du réglage des centrales aux moments de changement de 

programmes deviennent de plus en plus fréquentes dans un contexte libéralisé où le 
marché de gros se situe de fait au niveau transfrontalier de la région CWE. Ces 
phénomènes ont été analysés et documentés par ENTSO-E et sollicitent régulièrement 
l’entièreté de la plage du réglage secondaire. 

 
D. Pour les « trips », voir ci-après sous « Réserve tertiaire ». 

 
En guise de conclusion pour la réservation de la réserve secondaire, il est établi que les 
phénomènes au niveau de la production sont au moins à l’origine de 50% de ces coûts. Ceci ne 
préjuge en rien du partage des coûts d’activation de cette réserve, répercutés par les tarifs pour 
la compensation du déséquilibre des responsables d’accès.  
 
6.4.1.5 La réserve tertiaire 
 
La réserve tertiaire est activée de façon manuelle dans un délai d’un quart d’heure maximum, 
en complément des réserves primaires et secondaires.  
 
L’événement type qui sollicite presque toujours l’activation de la réserve tertiaire est le 
déclenchement imprévu et soudain (« trip ») d’une unité de production et particulièrement les 
unités nucléaires de l’ordre de 1000 MW. Sauf dans les cas où un tel trip se produit pendant les 
moments de creux de la consommation (les moments pendant lesquels beaucoup de réserve 
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tournante est en général présente dans le système), l’ensemble des réserves primaires, 
secondaires et tertiaires est activé lors d’un tel trip afin de rétablir l’équilibre de la zone de 
réglage belge endéans le quart d’heure, en conformité avec les normes d’ENTSO-E. 
 
Dans la période de 2007 à 2011 inclus, le système belge a enregistré 36 trips soudains d’unités 
nucléaires de l’ordre de 1000 MW. Bien que les unités nucléaires présentent un profil de 
production très stable, sollicitant rarement l’activation des réserves, le phénomène des trips a 
comme conséquence que ces unités constituent néanmoins un facteur déterminant pour la 
détermination des volumes qui doivent être réservés. 
 
Une analyse plus détaillée de l’année 2012 relève les éléments suivants: 
 
Pendant 26 jours de l’année 2012, la réserve tertiaire a été activée.  
 
En 16 de ces 26 jours, les 13/01, 23/01, 31/01, 02/02, 03/02, 04/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 
13/02, 16/02, 12/04, 17/04, 18/04 et 19/04, la cause était le trip d’une centrale de production 
(gaz, charbon ou nucléaire). Deux de ces trips (17/04 et 19/04) étaient des unités nucléaires de 
1000 MW. Un autre trip de 1000 MW (le 01/03) s’était produit à un moment où suffisamment de 
réserve tournante était présente dans le système.  
En 3 jours de ces 26, les 05/03 et 05/04 (éolien) et le 18/06 (PV) l’activation de la réserve 
tertiaire était causée par une saturation de la réserve secondaire à cause de la production à 
base d’énergie renouvelable. 
 
Pour les 7 autres jours, le reporting ne permet pas d’identifier la cause précise.  
 
Comme conclusion pour la réserve tertiaire, une allocation des coûts de réservation à charge de 
la production, s’élevant à 50 % du coût total de réservation, constitue certainement une limite 
inférieure si l’on se base sur les éléments de cause à effet entre les déclenchements des unités 
de production et les besoins en réserve tertiaire.  
 
Une composante particulière des réserves tertiaires concerne les contrats interruptibles de sites 
industriels (les contrats ICH – Interruptible Contract Holders). Le nombre annuel d’activations 
est très limité par ces contrats : 4 à 12 fois par an pour 8 ou 2 heures. Les opérateurs d’Elia 
sont donc contraints à limiter leur activation à des cas où le système risque se trouver dans une 
situation de grand déséquilibre négatif, ce qui se produit de façon majoritaire lors d’incidents 
dans le parc de production.  
 
Il est donc établi que le lien de cause à effet entre et les phénomènes de production et le besoin 
de réservation du type ICH justifie au moins une prise en charge de 50% de ces coûts par 
l’activité production. 
 
6.4.1.6 La réservation du service de black-start 
 
La remise en état du système électrique, après un black-out, passe par le redémarrage des 
unités de production du système, au moyen d’unités équipées pour le service de black-start et 
réservées afin d’être mises à disposition.  
 
La nécessité de pouvoir redémarrer les activités du système électrique après un blackout est 
cruciale autant pour les producteurs, pour lesquels il s’agit de l’essentiel de leur activité 
économique que pour les consommateurs, pour lesquels la consommation d’électricité est 
souvent un service de base essentiel.  
 
Le lien de cause à effet entre et les phénomènes de production et le besoin de réservation en 
unités de black-start justifie au moins une prise en charge de 50% de ces coûts par l’activité 
production. 
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6.4.1.7 Distinction à faire entre les types de production ? 
 
Il a été argumenté que l’utilisation des services auxiliaires est différente en fonction du type de 
source de production, notamment à cause du fait que les sources d’énergie renouvelables ont 
un caractère plus variable et dès lors, leur appel aux services auxiliaires mériterait un traitement 
tarifaire différent. 
 
Cependant, Elia estime que ce raisonnement doit être nuancé, en fonction du type de coûts 
concernés (coûts de réservation / coûts d’activation) : 

 
- Les différences de variabilité entre modes de production se traduisent par une différence 

en matière d’activation des services auxiliaires. Les coûts d’activation sont rémunérés par 
le tarif pour le maintien de l’équilibre des responsables d’accès, qui ne fait pas objet de la 
présente analyse ; 

- Par contre, en ce qui concerne les coûts de réservation, l’analyse ci-avant démontre que 
tout mode de production fait appel aux services réservés. 

 
En conséquence, Elia estime que les éléments présentés ci-avant justifient pleinement le fait 
que les différents modes de production soient traités de manière identique, en ce qui concerne 
les coûts de réservation des services auxiliaires. 

 
6.4.1.8. Proposition pour les services auxiliaires et autres composantes du tarif 
d’injection  
 
Il résulte de l’analyse qui précède qu’une partie au moins égale à 50% des coûts de réservation 
des services auxiliaires pourrait être allouée à l’activité de production, dans l’hypothèse où le 
critère de l’origine des coûts serait le seul déterminant pour l’établissement des tarifs. 
 
De façon analogue, les producteurs sont à l’origine d’une partie non négligeable des coûts de 
l’infrastructure du réseau. On pense par exemple aux postes à haute tension, construits pour 
l’injection d’énergie des centrales électriques, de lignes qui transportent l’énergie produite vers 
les centres de consommation, etc. 
Néanmoins, une telle logique d’analyse est nuancée au regard de différents critères. Ces 
critères concernent notamment : 
 
- le constat général que le réseau, et les services auxiliaires, n’ont pas exclusivement pour 

finalité de permettre aux centrales de produire, mais de veiller à l’alimentation des 
consommateurs en assurant une sécurité d’approvisionnement (article 8, §1er, alinéa 2, 
de la Loi Electricité). Les bénéficiaires finaux du réseau et de ses services sont les 
consommateurs. Plus précisément, les services auxiliaires visent à assurer la continuité 
et la sécurité de l’approvisionnement des consommateurs ; autrement dit, si les coûts de 
la réservation des services auxiliaires sont générés par la production dans une proportion 
d’au moins 50%, lesdits coûts bénéficient plus à la consommation. Un même 
raisonnement peut être tenu pour l’infrastructure ; 

 
- une volonté de donner des incitants de localisation géographique pour les 

investissements [Pour mémoire, l’article 12, §5, 7° de la Loi Electricité impose que les 
tarifs doivent favoriser “l’utilisation rationnelle de l’énergie et des infrastructures”. Une 
utilisation rationnelle des infrastructures implique la localisation d’actifs de production 
dans la zone de réglage belge]; 

 
- des considérations de compétitivité transfrontalière de l’activité des sites belges de 

production, qu’il faut prendre en compte dans l’élaboration des tarifs pour l’utilisation du 
réseau suivant l’article 12, §5, 17° de la Loi Electricité (voir section 6.4.1.9) ; 

 
- une volonté de transparence sur les composants des tarifs de transport, dès lors que les 

coûts mis à charge des producteurs seront vraisemblablement répercutés ultérieurement 
vers la clientèle de ces derniers (c’est-à-dire les consommateurs). 
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Ces critères ont conduit à mettre à charge des consommateurs une partie significative des 
coûts, à l’instar des propositions tarifaires d’Elia antérieures à 2011 et de la pratique courante 
dans la plupart des pays européens.  
Les partages concrets entre tarifs à charge respectivement de la production et des 
consommateurs, qui font l’objet de la présente proposition tarifaire sont : 
- 50% des coûts de réservation des services auxiliaires à charge des producteurs, soit un 

tarif de 0,9111EUR/MWh (par le biais de l’énergie brute limitée injectée) ; 
- 0% des coûts de l’infrastructure à charge de la production. 
 
Ce choix résulte des considérations suivantes : 
- Sur base de l’analyse qui précède, l’entièreté des tarifs à charge de la production ainsi 

définis est inférieure au total des coûts générés par les producteurs, mais il est tenu 
compte du fait que ces coûts bénéficient à la consommation ; 

- Le total des coûts à charge de la production répond aux critères exposés ci-avant et 
notamment celui de la compétitivité comme exposé ci-après (section 6.4.1.9) ; 

- Le règlement européen 838/2010 n’impose pas de limite au tarif à charge des 
producteurs pour les services auxiliaires, tandis qu’il fixe une limite supérieure de 0,5 
EUR/MWh pour les coûts d’infrastructure. Voir en particulier les articles 2 et 3 de ce 
règlement. 

 
6.4.1.9. Compétitivité et sécurité d’approvisionnement 
 
6.4.1.9.1  Benchmarking de tarifs d’injection à charge des producteurs 
 
L’article 12, §5, 17° de la Loi Electricité du 8 janvier 2012 stipule que la CREG peut tenir 
compte d’un benchmarking comme élément pertinent pour la détermination des tarifs. 
 
En général, des tarifs « faciaux » à charge de producteurs existent dans la plupart des pays de 
la zone EU15, allant de 0,19 EUR/MWh [Source: ENTSO-e Overview of transmission tariffs in 
Europe: Synthesis 2012 (June 2012) https://www.entsoe.eu/about-entso-e/working-
committees/market/transmission-tariffs/] en France jusqu’à 1,93 EUR/MWh [Ceci étant une 
moyenne, car le tarif d’injection en Grande-Bretagne varie en fonction de la localisation de la 
production, où des zones avec une grande production (nette) comme l’Ecosse Occidentale sont 
sujettes à un tarif d’injection nettement supérieur à celui applicable dans des zones de grande 
consommation (nette) comme Londres, où un tel tarif peut même être négatif] en Grande-
Bretagne. Dans le cours des trois dernières années, à partir de 2009, ces tarifs à charge des 
producteurs ont été revus à la hausse en plusieurs pays. D’autres pays, comme notamment 
l’Espagne et le Portugal, ont introduit de tels tarifs d’injection.  
 
Dans le cadre de la présente Proposition Tarifaire rectifiée, l’exercice de benchmarking 
présenté ci-après [Source: ENTSO-e Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2012 
(June 2012) https://www.entsoe.eu/about-entso-e/working-committees/market/transmission-
tariffs/ ] considère comme marché de référence l’ensemble des pays de la zone NWE [« North 
West Europe », comprenant la Belgique, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Grand-Duché 
du Luxembourg, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves] plus l’Autriche. En effet, le 
couplage des marchés de l’électricité s’effectue à cette échelle depuis novembre 2010, grâce à 
la mise en œuvre de la solution ‘Interim Tight Volume Coupling’ sur les interconnecteurs entre 
la Scandinavie et la Région CWE. De plus, ce couplage est appelé à évoluer vers un couplage 
sur base des prix, dans l’entièreté de la Région NWE, dans l’année à venir [Following Joint 
declaration partners involved in NWE project from 18/2/2013: target date go live 
November2013]. L’Autriche forme une zone de prix avec l’Allemagne et fait ainsi partie des 
couplages de marchés CWE et NWE. Le tarif moyen à charge des producteurs dans ce marché 
de référence est de 0,74 EUR/MWh. 
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Outre ces tarifs « faciaux » exprimés en unités monétaires, plusieurs pays connaissent aussi 
des obligations pour les producteurs de livrer certains services (auxiliaires) en nature, sans pour 
autant recevoir une compensation financière pour ce service. Une telle obligation, sans 
équivalent dans la réglementation belge, induit de facto un coût à charge des producteurs, 
même si celui-ci n’est pas rendu visible dans un tarif. 
 
En conséquence, pour avoir une base comparative entre la situation des producteurs en 
Belgique et dans d’autres pays, il faut également tenir compte du « poids » de ces obligations 
pour ces producteurs, en le traduisant par le tarif équivalent belge qu’ils auraient dû payer pour 
le service concerné (i.e. le service visé par l’obligation) dans le système tarifaire belge. Le tarif 
équivalent belge est utilisé comme « proxy » pour le « poids » de ces obligations dans les 
différents pays. 
 
Des obligations en nature existent dans plusieurs pays européens, comme par exemple les 
Pays-Bas, l’Espagne, le Danemark,... Le tableau ci-dessous reprend une liste (non-exhaustive) 
de telles obligations existantes en 2012. 
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Pour obtenir une estimation du tarif équivalent Belge de telles obligations en nature pour des 
producteurs situés dans d’autres pays, le coût global de tels services en Belgique pour les 
années 2013 à 2015, repris dans ce dossier dans la partie 6.3.3, est divisé par le volume global, 
repris dans ce dossier dans l’Annexe XI, pour ces trois années. Le résultat de ce calcul est 
représenté ci-dessous. 
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Le résultat global donne alors lieu au tableau suivant: 

 

 

 

 
En tenant compte des obligations en nature pour les producteurs dans certains pays du marché 
de référence de la zone NWE plus l’Autriche, le tarif moyen à charge des producteurs dans ce 
marché de référence est égal à 0,82 EUR/MWh. 
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6.4..1.9.2. Compétitivité 
 
En plus du tarif d’injection pour services auxiliaires et la partie de ces services que des 
producteurs dans certains pays doivent fournir sans compensation financière, Elia estime qu’il 
faut aussi analyser d’autres éléments pour comparer la compétitivité des unités de production 
contribuant à la sécurité d’approvisionnement, comme définie dans la ligne directrice 17 de 
l’article 12 §5 de la Loi Electricité. Ci-dessous, Elia énumère certains de ces éléments, sans 
pour autant avoir la volonté d’en donner une liste exhaustive. 
 
Afin qu’une unité de production située dans un pays du marché de référence NWE puisse 
importer en Belgique, il est nécessaire pour une telle unité d’obtenir de la capacité de transport 
transfrontalière avec les pays limitrophes. Vu que cette capacité est offerte aux parties 
intéressées par voie d’enchères, le prix résultant de ces enchères doit être inclus dans la 
comparaison de la compétitivité. Pour un producteur ayant une centrale identique située en 
Belgique et dans un pays limitrophe, la décision sur le lieu de production pour répondre à un 
besoin d’énergie en Belgique, sera impacté par cet élément dans la mesure où elle engendre 
un coût supplémentaire pour l’énergie produite en dehors de la Belgique. Tous autres éléments 
restant égaux, la centrale située en Belgique bénéficiera d’un avantage compétitif relatif.  
Le tableau ci-dessous donne les prix de capacité résultant des enchères annuelles (2013) et 
mensuelles (moyenne des derniers 12 mois disponible, la période avril 2012 – mars 2013) de 
capacité sur les frontières avec la France et les Pays-Bas. Les prix pour la direction 
d’importation (FR → BE et NL → BE) sont montrés, comme cette direction est la plus pertinente 
pour analyser la compétitivité dans un cadre de sécurité d’approvisionnement. 

 
 
Ce tableau montre clairement qu’en plus des tarifs d’injection existant dans d’autres pays de la 
zone NWE, le risque de non-compétitivité encouru par les producteurs en Belgique en raison 
d’un tarif d’injection belge de 0,91 EUR/MWh est limité par ce coût supplémentaire non-
négligeable auquel des producteurs situés dans les autres pays de la zone NWE sont exposés 
avant de pouvoir nuire, dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des 
centrales situées en Belgique.  
 
En plus de cet aspect de coût engendré pour l’obtention de capacité de transport 
transfrontalière, en comparant la compétitivité des unités de production belges avec des unités 
situées dans d’autres pays au sein de la zone NWE, il est important de réaliser que la position 
de compétitivité n’est pas seulement déterminée par les éléments cités ci-dessus, notamment 
les tarifs de transport et le coût lié à l’acquisition de capacité transfrontalière annuelle et/ou 
mensuelle, mais que d’autres éléments ont un impact non-négligeable. Par exemple, pour la 
Belgique, la cotisation fédérale ‘gaz’, à laquelle les producteurs à base de centrales à gaz en 
Belgique sont exposés, est un exemple présenté par la FEBEG 
[http://www.febeg.be/content/default.asp?PageName=OpenDoc&DocID=8724] en étant un 
élément important. FEBEG chiffre l’impact de coût pour 2012 [Pour 2013, l’ensemble de la 
cotisation fédérale ‘gaz’ a diminué, mais le niveau reste néanmoins considérable en 
comparaison avec le tarif d’injection] de cette cotisation à un surcoût significatif de 1,37 
EUR/MWh pour une centrale TGV avec une efficacité de 59% et 1,48EUR/MWh pour une 
centrale TGV avec une efficacité de 56%.  
 
Enfin il faut souligner qu’il y a des autres déterminants qui ont un effet plus important que le tarif 
d’injection sur la compétitivité des unités en Belgique et l’impact pour la sécurité 
d’approvisionnement. Les principaux déterminants de l’investissement dans des unités de 
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production à l’échelle européenne sont: 
–  la réduction de la demande électrique à cause de la crise ; 
–  le développement des énergies renouvelables ; 
–  l’introduction des mécanismes de capacité ;  
–  le prix du gaz et le spread avec le prix de l’électricité ;  
–  le prix du CO2 ;  
–  la difficulté du financement des entreprises de production. 

 
6.4.1.10 Proposition 
 
Dans un contexte international et compte tenu de la dimension multicritère de la tarification, Elia 
propose de limiter l’enveloppe totale des coûts à charge des tarifs d’injection pour les producteurs, au 
total de 50 % des coûts de réservation des charges liées à la réservation du réglage primaire de la 
fréquence, la réservation du réglage secondaire de l’équilibre au sein de la zone de réglage belge, la 
réservation de la réserve tertiaire et le service de black-start. Ces charges comprennent aussi des 
frais de gestion qui y sont directement liés, ainsi qu’une contribution à la marge.  
 
Ensuite, tenant également compte de cette dimension multicritère et du benchmark international des 
tarifs d’injection ainsi que du positionnement compétitif des unités de production en Belgique, Elia 
propose un tarif pour l’utilisation du réseau pour l’injection égal à 0. Néanmoins, la présente 
proposition ne préjuge en rien la possibilité future pour Elia de proposer des tarifs d’injection pour 
l’utilisation du réseau.  
 
6.4.2 Allocation des charges couvertes par les tarifs applicables aux prélèvements  
 
L’allocation des charges couvertes par les tarifs applicables aux prélèvements comme décrites dans la 
Proposition tarifaire 2012-2015 dans les sections 6.4.2 à 6.4.4 restent d’application à l’exception des 
corollaires de l’allocation des charges couvertes par les tarifs applicables aux injections comme 
décrites ci-dessus.  
 
Ainsi 50% des charges liées à la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du 
réglage secondaire de l’équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de la réserve 
tertiaire et le service de black-start sont couvertes sur base de l’énergie brute limitée prélevée par 
l’utilisateur de réseau. 
 
Il en résulte aussi que 100% des charges d’infrastructures sont couvertes par les tarifs pour la 
puissance souscrite et la puissance complémentaire pour le prélèvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


