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INLEIDING 

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

neemt hierbij een ontwerpbeslissing over het voorstel van 25 november 2014 dat ELIA 

SYSTEM OPERATOR NV (hierna: Elia) indiende tot eventuele aanpassing vanaf 1 januari 

2015 van een aantal tarieven voor openbare dienstverplichtingen enerzijds en van een 

aantal toeslagen anderzijds. 

Het deel van het bovenvermelde dossier met betrekking tot de strategische reserve (7octies 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt) wordt 

door de CREG in een afzonderlijke beslissing behandeld. Wat de andere elementen van het 

dossier betreft, analyseert Elia het proportionele karakter van de tarieven voor bestaande 

openbare dienstverplichtingen ("ODV") en toeslagen, zonder dat deze analyse leidt tot een 

aanpassing van deze elementen voor 2015. 

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

1) het eerste deel bevat het overzicht van de antecedenten; 

2) in het tweede deel wordt de rechtsgrond toegelicht; 

3) in het derde deel analyseert de CREG het dossier van Elia van 25 november 

2014 en gaat zij na of er een reden bestaat om de tarieven te wijzigen en zo ja, 

vanaf welk tijdstip;  

4) in het vierde deel formuleert de CREG een algemeen voorbehoud over deze 

ontwerpbeslissing;  

5) het vijfde deel ten slotte bevat de eigenlijke beslissing die de CREG wil nemen. 

Het Directiecomité van de CREG nam deze ontwerpbeslissing tijdens zijn vergadering van 

10 december 2014. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

‘CREG’: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals beschreven 

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

elektriciteitsmarkt. 

'Wet van 29 april 1999' of 'Elektriciteitswet': de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

‘Elia’: ELIA SYSTEM OPERATOR NV die met ingang van 17 september 2002 op federaal 

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

de wet van 29 april 1999. ELIA SYSTEM OPERATOR NV beschikt eveneens over de nodige 

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

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

'Voorlopige Tarifaire Methoden’: de gecoördineerde versie van het besluit van de CREG 

(Z)111124-CDC-1109/1, gewijzigd op 29 maart 2013, tot vaststelling van voorlopige 

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

aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie, bedoeld 

als overgangsmaatregel tot de goedkeuring van de tariefmethodologie in toepassing van 

artikel 12 van de Elektriciteitswet, zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG 

op 28 maart 2013. 
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I. ANTECEDENTEN 

1. Op 25 november 2014 heeft de CREG van Elia een document ontvangen met de 

titel "Adaptation des Tarifs pour obligations de service public et taxes et surcharges pour 

application à partir du 1er janvier 2015”1, dd. 25 november 2014. Dit dossier bevat een 

voorstel voor de evolutie van de betreffende tarieven en toeslagen vanaf 1 januari 2015.  

2. Op 27 november 2014 heeft de CREG van Elia een aanvulling bij bijlage IV van het 

dossier "Adaptation des Tarifs pour obligations de service public et taxes et surcharges pour 

application à partir du 1er janvier 2015”2 ontvangen, betreffende de openbare 

dienstverplichting met betrekking tot de strategische reserve. 

3. Op 6 december 2014 heeft Elia aan de CREG de agenda overgemaakt van de 

zitting van het Waals parlement van donderdag 11 december 2014 die expliciet voorziet in 

een aanpassing van het elektriciteitsdecreet betreffende het portagemechanisme voor de 

Waalse groenestroomcertificaten (zie infra). 

 

 

 

  

                                                
1
 Letterlijke vertaling: “Aanpassing van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van 

toeslagen en heffingen voor toepassing vanaf 1 januari 2015”. 
2
 Zie voetnoot 1. 
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II. RECHTSGROND 

4. Artikel 12, § 1 van de Elektriciteitswet bepaalt dat de aansluiting op en het gebruik 

van de elektrische infrastructuren en systemen van de netbeheerder en de daaruit 

voortvloeiende ondersteunende diensten, het voorwerp uitmaken van tarieven voor het 

beheer van het transmissienet en van de netten met een transmissiefunctie. Deze tarieven 

worden door de CREG beoordeeld en goedgekeurd. De CREG oefent haar 

tariefbevoegdheid uit in overeenstemming met artikel  23, § 2, 14° van de Elektriciteitswet.  

5. Artikel 12, § 2 van de Elektriciteitswet voorziet dat de tariefmethodologie die de 

netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van zijn tariefvoorstel door de CREG dient 

te worden opgesteld in overleg met deze netbeheerder en volgens een procedure die het 

voorwerp uitmaakt van een akkoord tussen de CREG en de netbeheerder. Zonder dergelijk 

akkoord voorziet de wet een minimale overlegprocedure.  Op dit ogenblik is dergelijk akkoord 

afgesloten en heeft er een openbare raadpleging plaatsgevonden over het ontwerp van 

tariefmethodologie, maar de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12, § 1 is nog niet 

aangenomen. 

In afwachting van de inwerkingtreding van deze tariefmethodologie blijft het voorlopige 

tarievenbesluit3 van toepassing. 

6. Artikel 12, § 8 van de Elektriciteitswet voorziet dat de indienings- en 

goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen het voorwerp uitmaken van een akkoord 

tussen de CREG en de netbeheerder en voorziet in een procedure die gevolgd moet worden 

bij gebrek aan dergelijk akkoord.  

7. Op 25 augustus 2014 hebben de CREG en Elia een akkoord gesloten over de 

procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en wijziging van de 

tarieven. Het was evenwel duidelijk de wil van de partijen om dergelijk akkoord pas werking 

te geven met ingang van de volgende tariefperiode, dus op het ogenblik dat ook de nieuwe 

tariefmethodologie ingang vindt.  Laatstgenoemd akkoord is overigens op hetzelfde ogenblik 

bekendgemaakt als het ontwerp van tariefmethodologie en dit met het oog op een openbare 

raadpleging. 

                                                
3
 Besluit (Z)111124-CDC-1109/1 tot vaststelling van  ”voorlopige tarifaire methoden voor het 

berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en de toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie”, gecoördineerde versie van 29 maart 2013. 
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8. In afwachting van de inwerkingtreding van de tariefmethodologie in 

overeenstemming met de Elektriciteitswet, moet daarom de procedure bedoeld in artikel 12, 

§ 8 van de Elektriciteitswet toegepast worden. 

Dat artikel voorziet onder punt  9° een bijzondere bepaling in geval van de indiening of 

aanpassing van een openbare dienstverplichting of toeslag. 

9. Daarom vormt artikel 12, § 8, 9° van de Elektriciteitswet de wettelijke basis voor 

onderhavige beslissing.  
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III. ANALYSE 

III.1 De beoordelingscriteria van de CREG 

10. In overeenstemming met de Voorlopige Tarifaire Methoden kunnen 

tariefaanpassingen plaatsvinden ingeval het duidelijk is dat de geldende tarieven niet langer 

evenredig zijn of discriminatoir worden toegepast. 

Wat de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen betreft, zal de CREG tot de 

aanpassing overgaan indien zou blijken dat, zonder dergelijke regulariserende ingreep: 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot systematische en substantiële 

budgetoverschrijdingen; of 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een onevenredig tarief dat niet 

langer de kosten weerspiegelt en ertoe leidt dat Elia gedurende een onredelijke 

periode met substantiële tekorten geconfronteerd wordt; of 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een kruissubsidiëring tussen de 

gebruikers van het transmissienet enerzijds en de afnemers in één of meerdere 

gewesten anderzijds (bv. wanneer de financieringskosten van een 

budgetoverschrijding voor een gewest zonder tariefaanpassing voor de afnemers 

in dat gewest ten laste van de federale nettarieven zouden wordengelegd ). 

11. In 2013 en 2014 werden zowel op federaal als op Vlaams en Waals gewestelijk 

niveau reglementaire wijzigingen doorgevoerd. Deze maatregelen hebben enerzijds 

betrekking op de bijdrage van de betrokken netgebruikers voor de kosten van de openbare 

dienstverplichtingen opgelegd aan de beheerder van deze netten en anderzijds op de 

degressiviteit van de financiële bijdrage van bepaalde categorieën netgebruikers voor de 

kosten van openbare dienstverplichtingen.  

Aangezien deze maatregelen de concretisering inhouden van een beleid op lange termijn, 

dat de grenzen van de lopende regulatoire periode ruim overschrijdt, wenst de CREG te 

vermijden  tariefsignalen te sturen die in strijd zouden zijn met de beleidsdoelstellingen van 

de bevoegde overheden. Daarom heeft de CREG aanvaard dat de tariefberekeningen de 

grenzen van de lopende regulatoire periode overschrijden, maar enkel als de netbeheerder 

het voorstelt en als alle betreffende kosten ten laste van de tariefcomponent in kwestie 

blijven, om kruissubsidiëring te vermijden. 
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12. Het spreekt vanzelf dat een wettelijke of reglementaire aanpassing van de heffingen 

en toeslagen opgelegd aan de netbeheerder eveneens leidt tot een aanpassing van het 

overeenstemmende tarief.  

13. De eventuele voorgestelde aanpassingen kunnen in geen geval verband houden 

met de regulatoire saldi van de vorige regulatoire periodes. 

III.2 Dossier van Elia van 25 november 2014 

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

1) de analyse van de tarieven voor de bestaande openbare dienstverplichtingen 

(punt I.1); 

2) de analyse van het nieuwe voorgestelde tarief voor de openbare 

dienstverplichting op de strategische reserve (punt I.1.1.3) 

3) de analyse van de bestaande toeslagen (punt I.2); 

4) de analyse van de evolutie van de energievolumes die de basis zijn van de 

facturatie van voormelde tarieven en toeslagen (punt I.3.). 

III.3 Tarieven voor de bestaande openbare 
dienstverplichtingen 

15. Het dossier dat Elia heeft voorgelegd bevat de nodige gegevens met betrekking tot: 

1) de openbare dienstverplichtingen op federaal niveau (punt I.1.1); 

2) de openbare dienstverplichtingen in het Vlaams Gewest (punt I.1.2); 

3) de openbare dienstverplichtingen in het Waals Gewest (punt I.1.3); 

4) de openbare dienstverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (punt 

I.1.4); 

III.3.1 Openbare dienstverplichtingen op federaal niveau 

16. Volgens artikel 7, § 2 van de Elektriciteitswet dient Elia te participeren in de 

financiering van de onderzeese kabels voor de aansluiting van de offshore windmolenparken 

voor 25.000.000,00 EUR, verdeeld in vijf schijven van 5.000.000,00 EUR. 
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In 2015 moet nog een laatste schijf worden toegekend aan het [vertrouwelijk]-park. Gezien 

de discussies over het Belgian Offshore Grid project ("BOG"), voorziet Elia geen nieuwe 

individuele aansluiting van het offshore windpark die zou kunnen genieten van de huidige 

maatregel om deel te nemen aan de financiering van de offshore aansluiting. 

Elia schat bovendien dat het gecumuleerd overschot 1.102.900 EUR zal bedragen eind 

2014, dit is een daling van 5.149.373,98 EUR in vergelijking met het overschot dat eind 2013 

werd geboekt. Aangezien Elia in 2014 twee schijven van 5.000.000,00 EUR zou moeten 

hebben gestort, stelt de CREG vast dat het huidige tarief de schijf moet kunnen dekken die 

in 2015 moet worden toegekend. 

In haar voorstel schat Elia het volume nettoafnames in 2015 op 69.915 GWh, dit is een lichte 

daling ten opzichte van de schatting in het aangepast tariefvoorstel van 2 april 2013 (69.971 

GWh) voor dezelfde periode. Elia stelt dan ook voor het tarief voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van de offshore windmolenparken 

voor 2015 te houden op 0,0629 EUR/MWh. 

17. De CREG stelt vast dat, hoewel het op dit ogenblik nog niet duidelijk is of en in 

welke mate het BOG-project gerealiseerd zal worden, de beslissing daarover geen invloed 

heeft op de kosten verbonden aan de voorliggende openbare dienstverplichting voor Elia in 

de resterende jaren van de lopende regulatoire periode. De onderhavige beslissing houdt 

dan ook geen enkel oordeel in over het BOG-project zelf. 

18. De Minister is bevoegd voor de vastlegging van het tarief 2015 voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten (offshore 

windmolenparken). In overeenstemming met artikel 14sexies van het Koninklijk Besluit van 

16 juli 2002, heeft het Directiecomité van de CREG op 28 november 2014 een voorstel4 van 

toeslag aan de minister overgemaakt. 

III.3.2 Openbare dienstverplichtingen in het Vlaams Gewest 

19. In de loop van 2012 en 2013 hebben de talrijke wijzigingen van het Besluit van het 

Vlaamse Gewest houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 

2010 ("Energiebesluit") en het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen 

betreffende het energiebeleid ("Energiedecreet") geleid tot belangrijke wijzigingen van de 

                                                
4
 CREG, Voorstel (C)141127-CDC-1388 betreffende 'de berekening van de toeslag bestemd om de 

reële nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de 
aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2015', 27 november 2014. 
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werking van de markten van de groenestroomcertificaten en 

warmtekrachtkoppelingscertificaten in Vlaanderen. Enerzijds heeft de Vlaamse wetgever 

beslissingen genomen om het evenwicht van het aanbod en de vraag op deze markten 

opnieuw te herstellen en dus de nettokost voor de aankoop door Elia te verminderen. 

Anderzijds wordt er een degressiviteitssysteem ingevoerd dat een lichte daling van de 

afgenomen volumes netto-energie onderworpen aan het tarief voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling tot gevolg heeft. 

In 2014 zijn de verwachte effecten van de bovenvermelde maatregelen op de markten van 

groenestroomcertificaten en WKK-certificaten in Vlaanderen nog niet concreet geworden: het 

negatieve saldo van het tarief in kwestie is volgens de laatste schattingen van Elia van 

5,5 MEUR naar 6,4 MEUR gegaan. 

Bijgevolg, rekening houdend met alle wijzigingen die werden aangebracht aan de 

desbetreffende wetteksten en de onzekerheden op hun effecten op de desbetreffende 

markten in 2015, stelt Elia voor om het niveau van het tarief voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 

en warmtekrachtkoppeling te behouden op dat van 2012, 2013 en 2014, hetzij 

0,5171 EUR/MWh. 

20. Voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter 

bevordering van rationeel energieverbruik raamt Elia de globale kost voor 2015 op 

1.983.000,00 EUR en verwacht zij dat het gecumuleerde saldo van dit tarief eind 2014 een 

negatief bedrag van 132.000,00 EUR zal bereiken, waarden dus die dicht liggen bij de 

waarden die werden gebruikt om het tarief voor 2014 vast te leggen. 

Aangezien het volume aan nettoafnames in Vlaanderen globaal gezien stabiel is, stelt Elia 

voor om het tarief voor deze openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

maatregelen ter bevordering van het rationeel energieverbruik te behouden op 0,0616 

EUR/MWh. 

III.3.3  Openbare dienstverplichtingen in het Waals Gewest 

21. Door aanpassingen met ingang van 1 oktober 2012 en 1 januari 2013 bedroeg het 

tarief voor deze openbare dienstverplichtingen 13,8159 EUR/MWh. In haar dossier 

betreffende de tarieven voor de openbare dienstverplichting en de toeslagen voor 2014 had 

Elia eerst een aanzienlijke stijging van het tarief voorgesteld om de stijging van de kosten 
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voor de terugkoop van de GSC, het bestaande tekort en de terugbetalingen in het kader van 

de degressiviteit die werd ingevoerd door het Decreet van het Waals Gewest van 11 

december 2013 te dekken.  

Gezien de intenties van de Waalse instanties om een portagemechanisme van de GSC's te 

organiseren (cf. artikel 42bis van het Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt van 12 april 2001) had Elia echter voorgesteld om het tarief op basis van 

de jaren 2014 en 2015 te berekenen en het te houden op 13,8159 EUR/MWh.  

Elia had eveneens gesteld dat het tarief voor het einde van het eerste kwartaal van 2014 zou 

worden herberekend en dat er, wanneer zou blijken dat de portage niet zou plaatsvinden of 

onvoldoende zou zijn, een nieuw voorstel tot wijziging van het tarief aan de regulator zou 

worden voorgelegd. Vandaag stelt de CREG vast dat een dergelijk voorstel niet werd 

voorgelegd. 

22. Het dossier van Elia van 25 november 2014 bevat dan ook duidelijke cijfers over de 

verwachte toepassing van de openbare dienstverplichting die het Waals gewest aan Elia als 

beheerder van het lokaal transmissienet heeft opgelegd in 2015: 

1) een verwacht globaal tekort eind 2014 van 85.000.000,00 EUR dat rekening 

houdt met de reglementaire bepalingen over de betalingstermijnen (cf. DWG van 

12 september 2013) 

2) een bijkomend bedrag met betrekking tot de gedeeltelijke vrijstellingen voor de 

jaren 2013, 2014 en 20155 dat geraamd wordt op 51.300.000,00 EUR per jaar, 

hetzij een totaalbedrag van 153.900.000,00 EUR; 

3) de kost van de terugkoop van 4.000.000 groenestroomcertificaten in 2015 tegen 

de minimumprijs van 65,00 EUR/certificaat, hetzij een uitgave in 2015 van 

260.000.000,00 EUR; 

Dat betekent dat Elia, om kostendekkend te zijn binnen het jaar 2015, een totaal van 

498.900.000,00 EUR zal moeten recupereren, te verhogen met de administratieve en 

financiële kosten die ten laste van de toeslag moeten komen om kruissubsidiëring met de 

andere activiteiten te vermijden.  

                                                
5
 Decreet van het Waals Gewest tot wijziging van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft het externe mechanisme ter financiering 
van groene certificaten via de financiële bemiddelaar alsook wat betreft de vrijstellingen van de 
toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1 van dat decreet, 27 maart 2014. 
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23. Dat bedrag moet verhaald worden in verhouding tot de verwachte volumes aan 

elektriciteit afgenomen op de netten van de beheerder van het plaatselijk transmissienet van 

het Waalse gewest van 16.704 GWh in 2015. 

24. Het is duidelijk dat het huidige niveau van de toeslag van 13,8159 EUR/MWh niet 

voldoende zal zijn om deze kosten te dekken zonder bijkomende maatregelen. Die waarde 

zou voor 2015 immers slechts 232.563.044,70 EUR aan tarifaire inkomsten genereren, 

terwijl het te dekken bedrag voor diezelfde periode 498.900.000,00 EUR bedraagt (cfr. 

randnummer 22 supra).  

25. Uit alle documenten waarover de CREG beschikt, blijkt evenwel duidelijk dat het 

Waalse Gewest wel degelijk werkt aan een aantal structurele maatregelen, waaronder het 

portagemechanisme: 

1) Op 11 december 2013 heeft het Waals parlement het Decreet over de tweede 

reeks aanpassingen van het budget van het Waals Gewest voor 2013 

goedgekeurd in het kader waarvan de bepalingen over het portagemechanisme 

portagevan groenestroomcertificaten werden goedgekeurd. 

Dergelijk portagemechanisme beoogt de aankoop door een extern organisme 

van een belangrijk aantal groenstroomcertificaten met de bedoeling die zelf te 

vermarkten zodra de normale marktwerking zal hernemen. 

2) De Waalse regering heeft daartoe op 12 december 2013 de 

financieringsintercommunale Ecetia als operator aangeduid voor een 

portageoperatie voor de aankoop en bewaring van groenestroomcertificaten, 

voor een maximaal bedrag van 300.000.000,00 EUR. 

3) Als gevolg van juridisch-economische moeilijkheden heeft de 

financieringsintercommunale Ecetia Solar Chest opgericht in de vorm van een 

naamloze vennootschap die op haar beurt door de Waalse regering werd 

aangeduid als tussenpersoon voor de implementatie van de portage van de 

groenestroomcertificaten6. 

4) In de loop van 2014 zijn er nog andere moeilijkheden aan het licht gekomen die 

de effectieve implementatie van het portagemechanisme bemoeilijken. Om tot 

robuuste en duurzame oplossingen voor deze moeilijkheden te komen, zal een 

voorstel van Decreet tot wijziging van het Decreet van 12 april 2001 betreffende 

                                                
6
 Besluit van de Waalse regering van 15 mei 2014 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=14-08-
11&numac=2014204971) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=14-08-11&numac=2014204971
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=14-08-11&numac=2014204971
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de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt door het Waals parlement 

worden onderzocht in de plenaire vergadering van 11 december 2014 met het 

oog op de organisatie van de externe financiering van de 

groenestroomcertificaten via een bemiddelaar (doc 58 (2014-2015) nr. 1 tot 37). 

Zoals werd uitgelegd in beslissing 658E/28 van 19 december 2013 heeft Elia de nodige 

waarborgen gevraagd en van de CREG ontvangen voor de recuperatie van haar huidige en 

toekomstige kosten ingeval zij gebruik zou maken van voornoemde mechanismen:  

1) Op het einde van de periode van de financiële portage door Solar Chest (Ecetia), 

kan de kost van de overname van de groenestroomcertificaten die niet door de 

markt zouden zijn verhandeld, volledig worden doorgerekend in de tarieven voor 

de openbare dienstverplichtingen of toeslagen van Elia; 

2) Tijdens de portageperiode kunnen de administratieve en financiële kosten van de 

portageoperatie, die ten laste van Elia zouden zijn, worden gerecupereerd door 

een aanvullend “ODV-tarief” (de tweede term van het tarief zoals voorzien in 

artikel 42bis van het Decreet van het Waalse gewest van 12 april 2001); 

3) In geval van een vernietiging van het portagemechanisme en/of het 

degressiviteitsmechanisme zal Elia via het tarief voor de openbare 

dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië het saldo van de kosten betreffende deze 

openbare dienstverplichting kunnen recupereren. 

26. Elia pleit ervoor om het portagemechanisme zo vlug mogelijk te implementeren. 

Tegelijkertijd voorziet Elia geen concretisering voor het einde van het eerste kwartaal van 

2015. Het voorstel van decreet moet immers nog worden aangenomen (zie randnummer 25, 

4) supra) en vanaf dat ogenblik zullen er verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, 

zoals de opstelling van een Business Plan door de houder en de opstelling van een 

overeenkomst tussen de houder en Elia. 

Omdat zij vaststelt dat uit nieuwe feiten de wil blijkt van de partijen om te komen tot de 

concretisering van bepaalde maatregelen aangekondigd door de Waalse regering, neemt 

Elia aan dat de portage de komende maanden wel degelijk effectief zal zijn.  Bijgevolg stelt 

Elia voor om het tarief op het huidige niveau te houden, hetzij 13,8159 EUR/MWh vanaf 1 

januari 2015. 
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27. Als de komende maanden echter zou blijken dat het portagemechanisme op korte 

termijn niet kan worden geïmplementeerd en dat het huidige tarief bijgevolg zal worden 

beschouwd als onvermijdelijk niet in verhouding tot de kosten die het zou moeten dekken, 

dan zal Elia terug een tariefvoorstel indienen om de terugbetaling van de vrijstellingen 

betreffende 2013 en 2014 en het nieuwe tekort tussen de aankopen en ontvangsten in 2015 

te dekken. 

Volgens de schattingen in het dossier van 25 november 2014 zou het tarief dan 

21,5388 EUR/MWh bedragen. 

28. De CREG volgt deze complexe problematiek reeds geruime tijd. Zij stelt het 

volgende vast: 

1) de hypotheses en de berekeningen die Elia voorlegt over het aantal certificaten 

liggen helemaal in lijn met de evoluties en aantallen die door de CWAPE zijn 

bekendgemaakt; 

2) het verwachte tekort van Elia per einde 2014 ligt in lijn van wat de boekhouding 

van Elia reeds aangaf in de semestriële rapportering over 2013 en van de 

verdere evolutie daarvan in de loop van 2014, zoals bevestigd door de revisoren 

van Elia; 

3) als de maatregelen die de Waalse regering heeft genomen, nog steeds niet 

concreet worden toegepast, worden ze bestendig; 

4) het gaat om aanzienlijke bedragen die op de financiële structuur van Elia wegen; 

5) er bestaat weinig gevaar voor kruissubsidiëring omdat Elia sinds begin 2013 de 

administratieve en financiële kosten verbonden aan de openbare 

dienstverplichting ten laste legt van het betreffend tarief (dit vormt een belangrijk 

controlepunt voor de CREG); 

6) de CREG gaat ervan uit dat de Waalse openbare dienstverplichting opgedragen 

blijft aan de beheerder van het plaatselijk transmissienet en dat het eventueel 

gebruik van een "portage" hieraan geen afbreuk doet, zodat de operatie voor de 

netgebruiker een neutraal karakter zal hebben; 

7) Elia vraagt zelf om het tarief op het huidige niveau te behouden; 

8) het voorzichtigheidsprincipe dwingt de CREG als administratieve overheid tot een 

behoedzame aanpak.  
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29. In die omstandigheden en onder de vermelde voorwaarden heeft de CREG geen 

bezwaar tegen het behoud van de huidige waarde van 13,8159 EUR/MWh vanaf 1 januari 

2015. 

III.3.4 Openbare dienstverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

30. Omdat het aantal groenestroomcertificaten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

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

certificaten aan Elia aangeboden. Voor 2015 wordt vooralsnog geen wijziging verwacht. 

Daarom is momenteel dus nog geen tarief nodig dat de werkelijke kosten van een dergelijke  

aankoopverplichting dekt.  

III.4 De toeslagen 

31. Het dossier dat Elia heeft voorgelegd heeft betrekking op: 

1) de toeslagen in het Vlaams Gewest (punt I.2.2); 

2) de toeslagen in het Waals Gewest (punt I.2.3); 

3) de toeslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (punt I.2.4); 

III.4.1 De toeslagen in Vlaanderen 

32. Op dit ogenblik niet van toepassing. 

III.4.2 De toeslagen in Wallonië 

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

openbaar domein. Het Besluit van de Waalse regering van 28 november 2002 bevat de 

concrete berekeningsmodaliteiten voor de jaarlijks voorziene reglementaire aanpassing 

ervan. 

De CREG stelt vast dat Elia in haar voorstel de berekeningsmodaliteiten op de juiste manier 

heeft toegepast. Met inachtneming van het resultaat van deze berekening, het geraamd 

tekort eind 2014 en de schatting van het volume van de afnames in 2015, stelt Elia voor om 

de toeslag te houden op 0,3446 EUR/MWh. 
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III.4.3 De toeslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

34. Deze toeslag heeft betrekking op de wegenisretributie. De Ordonnantie van 1 april 

2004 bevat de concrete berekeningsmodaliteiten voor de jaarlijkse reglementaire aanpassing 

ervan. 

De CREG stelt vast dat Elia in haar voorstel de berekeningsmodaliteiten op de juiste manier 

heeft toegepast. Gezien het lage inflatieniveau in 2014, zal de waarde van de toeslag in 

2015 op 3,2530 EUR/MWh worden gehouden. 

III.5 Volumes aan energie die de drager vormen voor de 
facturatie van voornoemde tarieven 

35. Voor de voorspellingen van afgenomen volumes in  2015 heeft Elia de schattingen 

van het Correctief Tariefvoorstel 2012-2015 overgenomen dat op 2 april 2013 aan de CREG 

werd voorgelegd en goedgekeurd door de tariefbeslissing van de CREG van 16 mei 20138.  

Voor de verdeling van de volumes over de gewesten, heeft Elia gebruik gemaakt van de 

meest recente gegevens, nl. de schattingen voor 2015 op basis van de werkelijke gegevens 

van 2013. 
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IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

36. In deze ontwerpbeslissing heeft de CREG zich beperkt tot de analyse van de 

motivering en de draagwijdte van de tariefwijzigingen die Elia heeft voorgesteld in haar 

dossier van 25 november 2014. 

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

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

toegelaten. 
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V. BESLUIT 

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

het bijzonder haar artikelen 12 en 12quater, § 2; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 

voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit 

van 16 juli 2002; 

Gelet op het Besluit van het Vlaamse Gewest houdende algemene bepalingen over het 

energiebeleid van 19 november 2010 ("Energiebesluit"); 

Gelet op het Vlaams Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende 

het energiebeleid  ("Energiedecreet"); 

Gelet op het Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie 

van de gewestelijke elektriciteitsmarkt; 

Gelet op het Besluit van de Waalse regering van 28 november 2002; 

Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt; 

Gelet op de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Gelet op beslissing (B)121129-CDC-658E/25 van 29 november 2012 over het voorstel van 

ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2013 van de tarieven voor 

openbare dienstverplichtingen en van deze voor de toepassing van toeslagen; 

Gelet op beslissing (B)121129-CDC-658E/25 van 13 november 2013 over het voorstel van 

ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2014 van de tarieven voor 

openbare dienstverplichtingen en van deze voor de toepassing van toeslagen; 

Gelet op het voorstel tot wijziging van de toeslagen en openbare dienstverplichtingen van 25 

november 2014 dat het dossier "Tarieven voor openbare dienstverplichtingen" en "Taksen en 

toeslagen" voor toepassing vanaf 1 januari 2015 bevat; 

Gelet op de e-mail van Elia van 6 december 2014; 
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Gelet op de Voorlopige Tarifaire Methoden van 24 november 2012;  

Gelet op de beoordelingscriteria van de CREG voor de tussentijdse wijziging van de tarieven 

en toeslagen (cfr. III.1 supra);  

Gelet op de analyse die voorafgaat; 

Overwegende dat de berekening van de tariefbasis en de door Elia gebruikte volumes voor 

het tarief voor de openbare dienstverplichting met betrekking tot de aansluiting van de 

offshore windmolenparken correct is gebeurd (cfr. § 16 supra);  

Overwegende dat de Minister instaat voor de vastlegging van het tarief voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten (offshore 

windmolenparken) (cfr. § 18 supra);  

Overwegende het voorstel van Elia om het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de 

financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in 

het Vlaams Gewest te behouden (cfr. § 19 supra);  

Overwegende dat de berekening van het tarief voor de openbare dienstverplichting met 

betrekking tot de financiering van maatregelen ter bevordering van rationeel energieverbruik 

in het Vlaams Gewest correct is gebeurd (cfr. § 20 supra);  

Overwegende dat de omstandigheden met betrekking tot de tarieven voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in 

Wallonië de CREG als administratieve overheid opleggen om het voorzichtigheidsprincipe 

toe te passen (cfr. § 28 supra);  

Overwegende dat de CREG, als Elia het vraagt, in de loop van 2015 een beslissing wil 

nemen over de tarieven van de openbare dienstverplichting voor de financiering van 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië (cfr. § 27 supra);  

Overwegende dat er nog geen specifiek tarief vereist is voor de toepassing van de openbare 

dienstverplichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cfr. § 30 supra);  

Overwegende dat het voorstel van Elia voor de aanpassing van de toeslag voor het gebruik 

van het openbaar domein in het Waals Gewest vanuit reglementair oogpunt correct werd 

berekend (cf. §  33 supra); 
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Overwegende dat het voorstel van Elia voor de aanpassing van de toeslag voor de 

toepassing van de wegenisretributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest correct werd 

berekend vanuit reglementair oogpunt (cf. § 34 supra); 

Overwegende dat de schattingen van de netto afgenomen energievolumes voor 2015 stabiel 

zijn in vergelijking met de schattingen voor 2014 (cf. § 35 supra); 

Overwegende dat de Waalse regering Solar Chest officieel heeft aangeduid als operator van 

het portagemechanisme (cfr. 25 (3) supra);  

Overwegende dat het Waals parlement de mogelijkheid van het recht op de vrijstelling voor 

bepaalde specifieke eindklanten van een deel van de toeslag voor de financiering van 

steunmaatregelen voor groene energie in Wallonië (cfr. 22 (2) supra) heeft bestendigd;  

De CREG wil de analyse van Elia voor de tarieven voor ODV's en bestaande toeslagen 

goedkeuren:  

- het tarief voor de openbare dienstverplichting met betrekking tot de financiering 

van de aansluiting van de offshore windmolenparken zal in 2015 behouden 

worden op 0,0629 EUR/MWh;  

- het tarief voor de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot de 

financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen zal in 2015 behouden worden op 

0,5171 EUR/MWh; 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting met betrekking tot de financiering 

van maatregelen ter bevordering van rationeel energieverbruik in Vlaanderen zal 

in 2015 behouden worden op 0,0616 EUR/MWh; 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting met betrekking tot de financiering 

van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië zal in 2015 

behouden worden op 13,8159 EUR/MWh; 

- de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in het Waals Gewest zal in 

2015 behouden worden op 0,3446 EUR/MWh; 
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- de toeslag "wegenisretributie" in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zal in 

2015 behouden worden op 3,2530 EUR/MWh. 

 

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