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INLEIDING 

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

beoordeelt hieronder het tariefvoorstel ingediend op 6 juli 2015 door de N.V. Elia System 

Operator (hierna: "Elia") met betrekking tot een inwerkingtreding vanaf 1 september 2015 van 

de tweede term van de toeslag betreffende Waalse groenestroomcertificaten.  

Dit voorstel betreft de inwerkingtreding van de plaatsing in reserve van 

groenestroomcertificaten, voorzien door het Waalse decreet van 12 april 2011 om het hoofd 

te bieden aan de gevolgen van het overaanbod van Waalse groenestroomcertificaten en de 

financieringsproblemen voor de netbeheerder die hieruit voortvloeien.  

Alvorens zich ertoe te verbinden om van deze mogelijkheid gebruik te maken die door het 

Waalse decreet van 12 april 2001 wordt aangeboden, had Elia reeds aan de CREG een 

principebeslissing aangevraagd over de kosten die verband houden met dit mechanisme 

evenals de bevestiging van een aantal garanties van tarifaire aard, zoals opgenomen in een 

"voorlopig" tariefvoorstel.  

Het doel van deze beslissing heeft echter betrekking op de werkelijke tarifaire compensatie 

van de kosten die verband houden met dit mechanisme van “in reserve plaatsen”.  

Deze beslissing heeft dan ook een strikt tarifair karakter, maar wordt grotendeels beïnvloed 

door de specifieke, reglementaire aspecten waarvoor het Waalse gewest bevoegd is. De 

CREG spreekt zich in geen geval uit over deze kwestie.  

Het tariefvoorstel van 6 juli 2015 vermeldt dat het voorlopige tariefvoorstel er een wezenlijk 

onderdeel van uitmaakt. Daarom, en om de transparantie en de motivering van de 

besluitvorming te verbeteren, wordt deze beslissing beschouwd als een op zichzelf staande 

en onafhankelijke handeling: zij omvat niet alleen de nieuwe elementen van het tariefvoorstel 

van 6 juli 2015 , maar ook de argumentatie ontwikkeld door de CREG in haar beslissing over 

het voorlopige tariefvoorstel van Elia . Deze beslissing vervangt derhalve de beslissing over 

het voorlopige tariefvoorstel. Naast de inleiding en de inhoudsopgave, bestaat deze beslissing 

uit zes hoofdstukken: 

1) in het eerste hoofdstuk buigt de CREG zich over de context en de grondslag van 

de vragen van Elia; 

2) de wettelijke basis van de mechanismen en van de behandeling van deze vraag 

door de CREG wordt in het tweede hoofdstuk beschreven; 
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3) het derde hoofdstuk "Antecedenten" beschouwt de elementen die voorafgaan aan 

het tariefvoorstel en deze beslissing; 

4) het wordt gevolgd door de beschrijving en de resultaten van de beoordeling door 

de CREG van het voorgelegde tariefvoorstel (Hoofdstuk IV); 

5) na een algemeen voorbehoud dat in het vijfde hoofdstuk wordt beschreven, 

6) omvat het zesde hoofdstuk het dispositief van deze beslissing.  

Het Directiecomité van de CREG heeft deze beslissing aangenomen tijdens haar vergadering 

van 17 juli 2015. 
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I. CONTEXT 

1. Om een beter inzicht te krijgen in het tariefvoorstel van Elia van 6 juli 2015, met 

inbegrip van de vragen van Elia wat betreft de specifieke garanties die de CREG moet geven, 

acht de CREG het wenselijk om in het eerste hoofdstuk de context uiteen te zetten waarin 

deze beslissing een rol speelt.  

Dit hoofdstuk omvat vijf delen die ingaan op de volgende onderwerpen: 

1) De aanvankelijke openbare dienstverplichting ten laste van Elia en de tarifaire 

gevolgen daarvan (zie I.1); 

2) De aanpassing van het Waalse beleid (zie I.2); 

3) De interpretatie van de plaatsing in reserve in het elektriciteitsdecreet (zie I.3); 

4) De voorbereiding van de plaatsing in reserve (zie I.4); 

5) De rol van de CREG en de omstandigheden die aan de basis liggen van deze 

principebeslissing (zie I.5). 

I.1 De openbare dienstverplichting ten laste van Elia en 
haar aanvankelijke tarifaire gevolgen  

2. In het Waalse decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de 

gewestelijke elektriciteitsmarkt (hierna het "elektriciteitsdecreet") worden in artikel 34 de 

openbare dienstverplichtingen (ODV) ten laste van de marktspelers en met name die van de 

beheerder van het plaatselijke transmissienet op het gebied van milieubescherming opgesomd 

(4º): 

"d) […] steun verlenen aan de productie van milieuvriendelijke elektriciteit, onder de 
vorm van een aankoopverplichting van groene certificaten tegen een prijs die de 
Regering vastlegt;" 

3. Meer bepaald, legt artikel 40 van het elektriciteitsdecreet de beheerder van het 

plaatselijke transmissienet op om, gedurende een periode van maximaal honderdtachtig 

maanden vanaf de maand volgend op de indienststelling van de betreffende installatie, de 

groenestroomcertificaten aan te kopen die aan de producent van groene elektriciteit worden 

toegekend tegen een prijs vastgelegd door de Waalse regering.  
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De Waalse regering heeft deze prijs bij besluit van 20 december 20071 vastgelegd op 65 EUR. 

Artikel 40, 3de lid, van het elektriciteitsdecreet voorziet dat de groenestroomcertificaten 

aangekocht door de beheerder van het plaatselijke transmissienet in principe worden 

geschrapt uit de gegevensbank van groenestroomcertificaten die wordt bijgehouden door de 

CWaPE. 

De CREG merkt op dat de Waalse wetgever aanvankelijk geen specifiek mechanisme had 

voorzien voor het dekken van de kosten in verband met deze openbare dienstverplichting. 

Deze dekking vond derhalve plaats via tarieven van de beheerder van het plaatselijke 

transmissienet, na goedkeuring van de CREG. 

4. Elia, op de hoogte gebracht door de CWaPE van de aanzienlijke groei van het aantal 

groenestroomcertificaten, heeft op 13 december 2011 een eerste aangepast tariefvoorstel 

ingediend op basis van een voorzichtige raming van de kosten die verband houden met haar 

verplichting tot aankoop van groenestroomcertificaten.  

De CREG heeft dit aangepaste tariefvoorstel bij beslissing van 18 december 2011 

goedgekeurd, zodanig dat vanaf 1 januari 2012 een tarief van 1,1889 EUR per MWh van 

toepassing was voor deze openbare dienstverplichting.  

5. In de loop van het jaar 2012 is echter gebleken dat de hoeveelheid 

groenestroomcertificaten bijna vijf keer groter was dan de hypotheses waarmee in de 

voornoemde tariefbeslissing werd rekening gehouden. Elia diende derhalve een nieuw 

voorstel tot aanpassing van het betreffende tarief in bij de CREG, gebaseerd op de ramingen 

uitgevoerd door de CWaPE. 

De CREG oordeelde in haar beslissing van 27 september 2012 met betrekking tot dit 

tariefvoorstel dat het toegepaste tarief niet meer voldeed aan het evenredigheidsbeginsel en 

dat een tariefaanpassing onontkoombaar was om enige vorm van kruissubsidiëring te 

vermijden. Zij heeft bijgevolg het tarief van de openbare dienstverplichting van 5,9445 EUR 

per MWh per ingang van 1 oktober 2012 goedgekeurd. 

6. Rekening houdend met het groeiende financieringstekort van Elia voor deze 

openbare dienstverplichting en gelet op de aankondiging van de CWaPE, in het najaar 2012, 

volgens welke in de loop van de komende jaren aankopen van groenestroomcertificaten voor 

                                                
1 Besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende verschillende maatregelen ter 
bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling. 
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een jaarlijks bedrag van ongeveer 200 miljoen EUR gedaan zouden moeten worden, was het 

duidelijk dat de werking van de markt voor groenestroomcertificaten in Wallonië voor een lange 

periode in grote problemen zou komen.  

Elia diende op haar beurt op 16 november 2012 een nieuw voorstel in tot aanpassing van het 

ODV-tarief, deze keer tot een bedrag van 13,8159 EUR/MWh. 

De CREG stelt in haar onderzoek van dit tariefvoorstel vast dat: 

1) De ontwikkeling van de ODV aanleiding gaf tot systematische en aanzienlijke 

budgetoverschrijdingen; en dat 

2) De ontwikkeling van de ODV resulteerde in een duidelijke onevenredigheid tussen 

de kosten van de ODV en het toegepaste tarief, met als gevolg dat Elia met 

aanzienlijke tekorten werd geconfronteerd. 

De CREG keurde bijgevolg op 29 november 2012 het voorstel van Elia goed2, wat leidde tot 

de toepassing van een tarief van 13,8159 EUR/MWh per ingang van 1 januari 2013. 

I.2 Aanpassing van het Waalse beleid 

7. Sinds begin 2013 is opnieuw gebleken dat ondanks de tariefverhoging van de ODV 

tot 13,8159 EUR/MWh het feitelijke tekort bleef oplopen. Elia heeft derhalve aangekondigd dat 

de situatie onhoudbaar was en dat er aanvullende tariefverhogingen nodig waren. 

8. De Waalse regering was met het oog op deze aankondiging van oordeel dat een 

nieuwe tariefverhoging een verkeerd signaal zou geven. 

De Waalse regering heeft enerzijds besloten om in dit opzicht vrijstellingen van de toeslag toe 

te kennen aan bepaalde categorieën netgebruikers.  

Anderzijds heeft de regering aangekondigd dat Elia de mogelijkheid zou krijgen om aan één 

of meerdere personen de opdracht toe te vertrouwen tot het in reserve plaatsen van de 

aangekochte certificaten in afwachting van een verbetering van de markt voor 

groenestroomcertificaten die mogelijk te wijten is aan elders genomen structurele maatregelen 

Een dergelijke maatregel zou tevens aanzienlijke tekorten op de balansen en rekeningen van 

Elia vermijden. 

                                                
2 CREG, 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". 
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Deze maatregelen werden geïmplementeerd door een wijziging van het decreet van 12 april 

2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (zie hieronder) aan het 

einde van het jaar 2013. 

9. Met betrekking tot de totstandbrenging van deze plaatsing in reserve, soms ook 

"portageoperatie" genoemd, waarbij een aantal garanties op lange termijn nodig zijn voor Elia, 

heeft de CREG op 13 december 2013 een brief gericht aan Elia waarbij zij de volgende 

toezeggingen doet: 

"1. Op het einde van de periode van de financiële portage door Ecetia, kan de 
overnamekost 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; 

3. In geval van een stopzetting van het portagemechanisme en/of het 
degressiviteitsmechanisme en/of de openbare dienstverplichting voor 
groenestroomcertificaten, zal Elia via de tarieven voor de openbare 
dienstverplichtingen of toeslagen, het saldo van de kosten kunnen recupereren die 
door dit (deze) mechanisme(n) ten laste van Elia komen,. "3 

10. De aankondiging en de geleidelijke totstandbrenging van de plaatsing in reserve, 

evenals de toezegging door de CREG van bovengenoemde garanties, hebben Elia overtuigd 

om geen tariefwijziging van de ODV door te voeren.  

I.3 Interpretatie van de plaatsing in reserve in het 
elektriciteitsdecreet 

11. De Waalse wetgever heeft de beheerder van het plaatselijke transmissienet bij 

decreet van 12 december 2014 toegestaan om één of meerdere rechtsperso(o)n(en) die aan 

de onderstaande voorwaarden voldoen de opdracht toe te vertrouwen tot het in reserve 

plaatsen van een door hen te bepalen hoeveelheid groenestroomcertificaten na deze van hem 

te hebben verkregen. Overeenkomstig artikel 42, § 3, van het elektriciteitsdecreet moet(en) de 

                                                
3 Vertaling van:  
« 1. À la fin de la période du portage financier par Ecetia, le coût de la reprise des certificats verts qui 

n'auraient pas été écoulés sur le marché pourra être en totalité répercuté dans les tarifs pour 
obligations de service public ou les surcharges d'Elia ; 

  2. Pendant la période de portage, les coûts administratifs et financiers de l'opération de portage, qui 
seraient mis à charge d'Elia, pourront être récupérés par un “tarif OSP” complémentaire ; 

 3. En cas d'annulation du mécanisme de portage et/ou du mécanisme de dégressivité, et/ou de 
l'obligation de service public en matière de certificats verts, Elia pourra récupérer, par le biais des 
tarifs pour obligations de service public ou des surcharges, le solde des coûts que ce(s) 
mécanisme(s) a(ont) mis à sa charge. » 



 

Niet-vertrouwelijk  10/49 

perso(o)n(en) aan wie deze opdracht is toevertrouwd volledig in het bezit zijn van en 

gecontroleerd worden door publiekrechtelijke rechtspersonen en moeten zij daartoe bovendien 

door de Waalse regering worden erkend.  

De uitoefeningsvoorwaarden van deze opdracht tot plaatsing in reserve worden 

voorgeschreven in artikel 42 van het elektriciteitsdecreet; hiertoe dient een overeenkomst te 

worden ondertekend tussen de beheerder van het plaatselijke transmissienet en de erkende 

persoon. 

Tijdens de periode van plaatsing in reserve worden de groenestroomcertificaten aangekocht 

door de erkende persoon niet vernietigd; hun levensduur wordt van rechtswege verlengd 

gedurende het tijdsbestek van de plaatsing in reserve, waarbinnen de erkende persoon 

verantwoordelijk is om ze opnieuw op de markt te brengen. De opbrengst van deze verkoop 

komt rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede van de afnemers van Elia. 

Na de termijn van de plaatsing in reserve (artikel 42, § 6, 2° van het elektriciteitsdecreet) koopt 

de beheerder van het plaatselijke transmissienet de in reserve geplaatste 

groenestroomcertificaten die niet door de markt zouden zijn verhandeld, terug tegen de prijs 

waartegen zij werden aangekocht. 

12. De Waalse regering heeft bij besluit van 14 april 2015 de erkenning van de NV "Solar 

Chest", dochteronderneming van de intercommunale Ecetia, bevestigd als rechtspersoon aan 

wie een opdracht met betrekking tot de aankoop van groenestroomcertificaten kan worden 

toegewezen. 

13. De Waalse wetgever heeft bij bovengenoemd decreet van 12 december 2014 tevens 

de lijst van openbare dienstverplichtingen ten laste van de beheerder van het plaatselijke 

transmissienet inzake milieubescherming aangepast (art. 34, 4°). Naast het aankopen van 

groenestroomcertificaten, is deze eveneens belast met de volgende opdrachten:  

"e) […] de financiële lasten dekken, alsook de eraan verbonden kosten, die 
voortvloeien uit de toepassing van artikel 42 met het oog op het in reserve plaatsen 
van groene certificaten, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 42, § 9, en, op 
vraag van de personen belast met de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, handelen in 
het effectief beheer van de groene certificaten die in reserve worden geplaatst, met 
inachtneming van de voorwaarden bedoeld in artikel 42;  

f) […] de inkoopkosten van de groene certificaten dekken die de personen belast met 
de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, niet zouden kunnen verkopen op de markt van 
de groene certificaten, met het oog op de schrapping ervan uit de gegevensbank die 
door de “CWaPE” wordt bijgehouden […]. " 

14. Artikel 42bis van het elektriciteitsdecreet regelt de wijze van financiering van de 

hierboven beschreven openbare dienstverplichtingen. Volgens § 1 ervan, "het geheel van de 
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kosten in verband met [deze verplichtingen] wordt gedekt door een toeslag, verschuldigd door 

de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau van 70 kV of minder, op elk kWh die 

ze voor eigen gebruik van het net afnemen. " 

Deze toeslag bestaat uit twee termen. De eerste term financiert de kosten die verband houden 

met de verplichting van de beheerder van het plaatselijke transmissienet om 

groenestroomcertificaten aan te kopen tegen de prijs vastgesteld door de regering . Hij wordt 

door de beheerder van het plaatselijke transmissienet gefactureerd aan toegangshouders van 

dit net en aan distributienetbeheerders die op hun beurt het bedrag ervan kunnen doorrekenen 

totdat dit ten laste komt van de eindafnemer. Artikel 42bis stelt bepaalde categorieën 

eindafnemers gedeeltelijk vrij van betaling van deze eerste term. 

De tweede term van de toeslag dient ter financiering van de financiële lasten en de 

administratiekosten met betrekking tot het in reserve plaatsen van groenestroomcertificaten. 

Deze tweede term komt gedurende het in reserve plaatsen ten laste van de eindafnemers die 

zijn vrijgesteld van de eerste term. 

15. Zoals hierboven aangegeven, waren het principe van het in reserve plaatsen van de 

groenestroomcertificaten, evenals de financieringswijze ervan, zoals beschreven in artikelen 

42 en 42bis van het elektriciteitsdecreet, aanvankelijk ingevoegd in dit decreet door het 

mechanisme van een "budgettaire ruiter" ingevoegd in een decreet van 11 december 2013 

houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest 

voor het begrotingsjaar 2013 en vervolgens vanaf 1 januari 2014 per decreet van 12 december 

2014 bestendigd vanwege de onzekerheden over de strekking van een begrotingsruiter in de 

tijd. De geïmplementeerde mechanismen – en in het bijzonder de vrijstelling van de 1ste term 

van de toeslag – zijn derhalve sinds 1 januari 2013 van kracht. 

I.4 De specificiteit van de plaatsing in reserve  

16. Aangezien het gaat om een bijzonder hoog bedrag (Solar Chest werd erkend voor 

een plaatsing in reserve van groenestroomcertificaten ten bedrage van maximaal 300 miljoen 

euro), een lange termijn (duur van 7 tot maximaal 10 jaar) en het talrijke (wettelijke, regulatoire 

en praktische) bijzonderheden kent, vereiste de plaatsing in reserve een lange periode van 

voorbereiding door de belanghebbende partijen om ervoor te zorgen dat daartoe de nodige 

voorzorgsmaatregelen werden genomen. 

17. Samenvattend wordt de transactie als volgt omschreven. Een bepaalde – en door de 

CWaPE goedgekeurde – hoeveelheid groenestroomcertificaten in het bezit van Elia wordt door 
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Solar Chest in verschillende schijven aangekocht. Om voor die aankoop over voldoende 

financiële middelen te beschikken, moet Solar Chest één of meer obligatieleningen uitgeven. 

Om deze obligatielening mogelijk, en doeltreffend, te maken, moet Solar Chest de 

investeerders voldoende garanties bieden ten aanzien van het solide karakter van de 

transactie; Solar Chest vraagt Elia derhalve te zorgen voor zekerheid en voor de nodige 

garanties. 

18. De volgende elementen tonen de specificiteit van het mechanisme aan:  

1) De transactie betreft een unieke combinatie van factoren, waarvoor geen 

vergelijkende analyse beschikbaar is op de markt, door het ontbreken van een 

dergelijke markt. De NV Solar Chest beschikt slechts over een eigen vermogen 

van 61.500,00 EUR, maar is desondanks gelast met het uitgeven van een 

obligatielening ten belope van 300 miljoen euro, met als garantie de aangekochte 

groenestroomcertificaten, waarvoor de huidige markt in onevenwicht is. Met het 

oog op het voorgaande, kan de plaatsing in reserve alleen middels de 

voorwaardelijke en onherroepelijke toezeggingen van Elia worden overwogen, zo 

niet zou het risicoprofiel van Solar Chest te hoog worden geacht. 

2) De aanduiding van een financieel tussenpersoon maakte het voorwerp uit van een 

aanbesteding gelijkwaardig aan die georganiseerd voor overheidsopdrachten. 

Bovendien behoefde het rating proces talrijke, doch onmisbare, werkzaamheden. 

Deze beoordeling was nodig om onder optimale economische omstandigheden 

een obligatielening uit te schrijven. Tegelijkertijd is de CREG verantwoordelijk voor 

het toezicht op de redelijkheid van de kosten die verband houden met de openbare 

dienstverplichtingen ten laste van Elia, dus inclusief de redelijke kost voor de 

geleende middelen. 

19. De elementen vermeld in randnummers 17 en 18 bevatten de bepalende factoren van 

de plaatsing in reserve: 

1) Opdat Solar Chest de risico's van de transactie zou beheersen, moet de 

overeenkomst die haar met Elia verbindt, bedoeld in artikel 42, § 3 van het 

elektriciteitsdecreet, de nodige garanties bevatten waartoe Elia zich verbindt 

jegens haar; 

2) Om een dergelijke overeenkomst te ondertekenen die de bovengenoemde 

garanties bevat, wenste Elia zelf over voldoende garanties te beschikken. Elia 

verwacht derhalve dat de CREG haar deze zelfde garanties biedt, zoals vermeld 

in nr. 99 van deze beslissing.  
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I.5 Reikwijdte van deze beslissing 

20. Aangezien de Waalse wetgever niet zelf het bedrag heeft vastgesteld dat nodig is om 

de kosten te dekken die verband houden met de relevante openbare dienstverplichting, kan 

de beheerder van het plaatselijke transmissienet de kosten die ermee verband houden alleen 

recupereren door middel van een tarief ad hoc voor de betreffende openbare 

dienstverplichting. 

Elia dient daartoe derhalve een tariefvoorstel in te dienen en de CREG is bevoegd om het 

redelijk karakter van de kosten die verband houden met deze openbare dienstverplichting te 

beoordelen, zoals zij voor elk tarief doet. 

De CREG moet overigens controleren of het tariefvoorstel voldoet aan de regeling die is 

aangenomen door de overheid die de openbare dienstverplichting heeft opgelegd. In dit 

verband merken we echter op dat bepalingen van het elektriciteitsdecreet niet-

verwaarloosbare bevoegdheden toewijzen aan de CWaPE die aldus een parallel controle-

element vormen voor de CREG. 

21. De bijzondere aard van de plaatsing in reserve en het beheer van de moeilijkheden 

vermeld in nrs. 18 en 19 hebben Elia en de CREG aanvankelijk genoopt tot het volgen van 

een ongebruikelijke procedure, namelijk die van een principebeslissing van de CREG, 

gebaseerd op een voorlopig tariefvoorstel.  

De kosten ex ante zullen echter pas voldoende bekend zijn na het afsluiten van de 

obligatielening door Solar Chest; deze kosten vormen de belangrijkste component die door de 

tweede term moet worden gedekt. Solar Chest mag deze lening desalniettemin pas uitgeven 

na ondertekening van de Overeenkomst van plaatsing in reserve, die Elia zelf alleen wenste 

te ondertekenen na het ontvangen van een positieve principebeslissing  van de CREG. 

Een belangrijk element van de principebeslissing had betrekking op de rentelast verbonden 

aan de obligatielening(en) die Solar Chest zou uitgegeven. Elia vroeg derhalve om een 

beslissing aan de CREG over het redelijk karakter van de vork van verschuldigde percentages 

die nodig zouden zijn als vergoeding voor de investeerders, bovenop de klassieke IRS-

rentevoeten4 afgesloten op de sluitingsdatum van de obligatie-uitgifte.   

Dat laatste ging om een objectief marktgegeven op een bepaald moment, niet beïnvloedbaar 

door de partijen en uitsluitend bekend bij afsluiting van de uitgifte. 

                                                
4 IRS Interest Rate Swap, een financieel derivaat gebaseerd op een renteswap overeenkomst. 
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Pas in een latere fase, zodra de concrete IRS-rentevoeten van de sluitingsdatum van de 

obligatie-uitgifte verhoogd met de bovenstaande marges bekend werden en de concrete 

vergoeding uitgedrukt in procenten bekend zal zijn (dit laatste als gevolg van het intrinsieke 

risico dat de kapitaalmarkt aan deze concrete transactie toekent) heeft Elia, een volledig 

becijferd tariefvoorstel kunnen indienen dat gericht is op de effectieve toepassing van de 

tweede term van het tarief. Dit tariefvoorstel is het voorwerp van deze beslissing. 

Daarnaast verwachtte Elia van de CREG een principebeslissing over nog andere aspecten 

van te dekken kosten. 
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II. WETTELIJKE BASIS 

22. Het voorlopig tariefvoorstel ingediend door Elia (en dat een wezenlijk onderdeel 

uitmaakt van het tariefvoorstel van 6 juli 2015) had derhalve tot doel om (i) de principes die 

verband houden met de vaststelling van de tweede term van de toeslag bedoeld in artikel 42bis 

van het Waalse decreet te laten goedkeuren door de CREG en (ii) de CREG zich te laten 

uitspreken over de essentiële elementen betreffende de wijze waarop zij haar 

controlebevoegdheid ex post zal uitoefenen. 

23. Artikel 12, § 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna de "elektriciteitswet") stelt dat de aansluiting op en het gebruik van 

de infrastructuren en de elektrische systemen van de netbeheerder, en de verwante 

ondersteunende diensten, het voorwerp uitmaken van tarieven voor het beheer van het 

transmissienet en de netten met een transmissiefunctie. Deze tarieven worden beoordeeld en 

goedgekeurd door de CREG. De CREG oefent haar tariefbevoegdheden uit overeenkomstig 

artikel 23, § 2, 14°, van de elektriciteitswet.  

24. Artikel 12, § 5 van de elektriciteitswet bepaalt dat de CREG de tariefmethodologie 

opstelt met naleving van een aantal richtlijnen waaronder deze die bepaalt dat "de nettokosten 

voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door [de elektriciteitswet], het 

decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven 

op een transparante en niet-discriminerende wijze, conform de toepasselijke wettelijke en 

reglementaire bepalingen" (art. 12, § 5, 11°). 

Artikel 12, § 5, 12°, van de elektriciteitswet bepaalt van zijn kant dat "de belastingen, alsook 

de taksen en bijdragen van alle aard en de toeslagen die worden opgelegd door [de 

elektriciteitswet], het decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten, worden 

toegevoegd aan de tarieven op transparante en niet-discriminerende wijze, rekening houdend 

met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. " 

25. Artikel 12, § 2, van de elektriciteitswet bepaalt dat de tariefmethodologie, die door de 

netbeheerder moet worden gebruikt voor het opstellen van zijn tariefvoorstel, moet worden 

vastgesteld door de CREG in overleg met deze netbeheerder, en waarbij een door onderlinge 

overeenstemming vastgestelde procedure moet worden gevolgd. Bij gebreke hieraan stelt de 

elektriciteitswet een minimale overlegprocedure vast waaraan moet worden voldaan. Een 

dergelijk akkoord werd gesloten en er werd eveneens een openbare raadpleging gehouden 

over het ontwerp tot vaststelling van de tariefmethodologie; de in artikel 12, § 1 beoogde 

tariefmethodologie werd op 18 december 2014 aangenomen. 
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Overeenkomstig artikel 49 van de tariefmethodologie werd deze laatste op 1 januari 2015 van 

kracht. Artikel 47 bepaalt dat de Voorlopige Tarifaire Methoden worden ingetrokken, maar van 

toepassing blijven "om alle aspecten van de tariefregulering voor de regulatoire periode 2012-

2015 af te handelen, met inbegrip van de afsluiting van de saldi met betrekking tot deze 

periode".  

Aangezien het voorstel van Elia de aanpassing van de tarieven van 1 september 2015 op het 

oog heeft, blijven de Voorlopige Tarifaire methoden van toepassing. 

26. Artikel 9 van de Voorlopige Tarifaire Methoden bepaalt het volgende: 

" § 1. De tarieven voor de financiering van openbare dienstverplichtingen dekken de 

kosten van openbare dienstverplichtingen die bevoegde overheden aan […] de 

beheerders van netten voor lokale of gewestelijke transmissie […] opleggen en die 

geen rechtstreeks verband houden met de activiteit van netbeheer of er niet strikt 

noodzakelijk voor zijn. 

§ 2 Dit tarief is functie van de klantengroep die geniet van de verplichting. " 

Wat betreft artikel 10 van de Voorlopige Tarifaire Methoden, wordt het volgende bepaald: 

" § 1. De belastingen, taksen, bijdragen van alle aard en de andere toeslagen dan 

deze bedoeld in artikel 9, die worden opgelegd door de wet, het decreet of de 

ordonnantie of hun uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven bedoeld 

in artikel 4, eerste lid, wanneer deze formeel verschuldigd zijn door de betreffende 

netbeheerder maar dat deze de kosten ervan op de netgebruiker mag verhalen. 

§ 2 Zodra de netbeheerder kennis krijgt van een nieuwe heffing of toeslag, informeert 

hij de commissie hiervan per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs. De 

commissie en de netbeheerder overleggen teneinde de toeslag in de tarieven op te 

nemen. Bij gebrek aan akkoord neemt de commissie een beslissing hierover. " 

Het verschil tussen de twee regimes hangt voornamelijk af van de beoordelingsmarge van de 

CREG. Wanneer zij artikel 9 van de Voorlopige Tarifaire Methoden toepast, oefent de CREG 

een ware controle uit over de kosten gerapporteerd door de netbeheerder ; het is derhalve 

feitelijk de CREG die door middel van haar tariefbevoegdheid het bedrag vastlegt dat de 

netbeheerder mag doorrekenen in de tarieven ter compensatie van een specifieke openbare 

dienstverplichting. Wanneer het daarentegen gaat om een heffing, belasting, bijdrage of 

"toeslag", die al dan niet de kosten van een openbare dienstverplichting compenseert, is de 

CREG alleen bevoegd om te controleren of het bedrag ervan – dat wordt vastgesteld door de 

bevoegde overheid – correct is doorberekend door de netbeheerder. 
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27. De financiering van de openbare dienstverplichtingen ten laste van de beheerder van 

het plaatselijke transmissienet, bedoeld in artikelen 34, 4°, en 40 van het elektriciteitsdecreet, 

gebeurt overeenkomstig artikel 42bis van het decreet, door middel van een "toeslag" die door 

de eindafnemers verschuldigd is. Men zou dan ook a priori kunnen denken dat het voorstel 

van Elia uitvoering geeft aan artikel 10 van de Voorlopige Tarifaire Methoden en dat in die zin 

het bedrag van de toeslag moet worden toegevoegd aan de tarieven van de beheerder van 

het plaatselijke transmissienet. 

De CREG merkt echter op dat de term "toeslag" niet op uniforme wijze gebruikt wordt in de 

wetgeving, en dat deze, op onduidelijke wijze, betrekking kan hebben op ofwel een heffing van 

fiscale aard (zoals de federale bijdrage) waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de 

bevoegde overheid, ofwel een loutere vergoeding van openbare dienstverplichtingen ten laste 

van de netbeheerder (zoals het verschuldigde ODV-tarief voor de strategische reserve). 

De CREG merkt bovendien op dat de Waalse wetgever duidelijk van plan is de zorg voor het 

vaststellen van het bedrag van de twee termen van de toeslag die hij heeft gecreëerd over te 

laten aan de CREG. 

Het voorstel van Elia dient onder deze omstandigheden te worden beschouwd als een tarief 

bedoeld als openbare dienstverplichting in de zin van artikel 9 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden.  

28. Aangezien het om de procedure van indiening en goedkeuring van tariefvoorstellen 

gaat, stelt artikel 12, § 8, van de elektriciteitswet dat deze normaal gesproken 

overeengekomen moet worden tussen de CREG en de netbeheerder. Bij gebreke hieraan is 

de subsidiaire procedure voorzien door de wet van toepassing. 

De CREG en Elia hebben op 25 augustus 2014 een akkoord bereikt over de procedure van 

indiening en goedkeuring van tariefvoorstellen en de wijziging van tarieven. De partijen 

wensen echter dat deze overeenkomst pas van toepassing zal zijn voor de volgende 

tariefperiode, gelijktijdig met de nieuwe tariefmethodologie. Het bovengenoemde akkoord werd 

met het oog op een openbare raadpleging overigens reeds tegelijkertijd met het ontwerp tot 

vaststelling van de tariefmethodologie gepubliceerd. 

Het akkoord van 25 augustus 2014 is in onderhavig geval dan ook niet van toepassing.  

29. Bij gebrek aan een akkoord moet de procedure worden toegepast die wordt 

beschreven in artikel 12, § 8 van de elektriciteitswet. 
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In dat artikel is onder punt 9° een specifieke bepaling opgenomen in het geval van een 

invoering of aanpassing van een openbare dienstverplichting of van een toeslag: 

"9° de commissie past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren 

in het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het niveau 

van de door de netbeheerder toegepaste toeslagen aan alle wijzigingen van openbare 

dienstverplichtingen aan, met name gewestelijke, die op hem van toepassing zijn 

binnen de drie maanden na het verzenden door de netbeheerder van dergelijke 

wijzigingen. De netbeheerder zendt deze wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan 

de commissie zodra ze in werking zijn getreden;" 

30. Artikel 12, § 8, 9°, van de elektriciteitswet vormt bijgevolg de wettelijke basis van deze 

beslissing. 
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III. ANTECEDENTEN 

31. Sinds haar beslissing van 29 november 2012, die vanaf 1 januari 2013 leidde tot een 

tarief van 13,8159 EUR/MWh voor de eerste tarifaire term, moeten de volgende elementen 

worden beschouwd als antecedenten. 

32. De CREG ontving op 2 juli 2013 een schrijven van de Waalse regering over de 

aangekondigde decretale maatregelen. 

33. De CREG en de verantwoordelijke van Ecetia zijn op 23 september 2014 

bijeengekomen voor een werkvergadering. 

Op 29 december 2014 vond er tevens een werkvergadering plaats tussen de CREG, Ecetia 

en haar adviseurs. 

34. Elia dient op 21 november 2014 een tariefdossier in waarin het pleit voor een 

tenuitvoerlegging van het mechanisme voor plaatsing in reserve met als prioritaire doelstelling 

het tarief niet boven het niveau van 13,8159 EUR/MWh te verhogen. 

De CREG heeft haar goedkeuring gegeven voor de benadering van Elia voor de eerste 

maanden van het jaar 2015. 

35. Werkvergaderingen tussen Elia en de CREG vonden verder nog plaats op 3 februari 

2015, 17 maart 2015 en 28 mei 2015. 

36. Op 30 september 2013, 8 oktober 2013, 5 november 2013, 13 december 2013, 30 

april 2015, 17, 21, 25, 29 en 30 mei 2015; 2, 4, 5, 6 en 7 juni 2015 werden tussen Elia en de 

CREG e-mails uitgewisseld. 

37. Op 23 maart 2015 vond een werkvergadering plaats tussen de CREG en de 

vertegenwoordigers van NautaDutilh, juridische adviseurs van Solar Chest. 

38. Op 12 februari 2015 vond een werkvergadering plaats tussen de CREG, Solar Chest 

en zijn adviseurs, en Elia. 

39. Op 19 mei 2015 vond een werkvergadering plaats die werd bijgewoond door 

vertegenwoordigers van de Waalse minister van Energie, Solar Chest, diens financiële 

tussenpersoon en Elia. 
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40. Elia heeft op 8 juni 2015 zijn voorlopige tariefvoorstel "betreffende een 

inwerkingtreding vanaf 1 september 2015 van de tweede term van de toeslag" ingediend. 

41. De CREG heeft op 9 juni 2015 en 11 juni 2015 per e-mail aanvullende informatie 

ontvangen van Elia. 

42. De CREG heeft op 15 juni 2015 een gunstige principebeslissing betreffende het 

voorlopige tariefvoorstel aangenomen.  

43. De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) heeft op 16 juni 2015 

een Intentieverklaring overgemaakt die de hoofdelementen beschrijft van de fiscale regeling 

van toepassing op Solar Chest . De formele beslissing van de DVB dateert van 30 juni 2015. 

44. De toezegging van de rating van de plaatsing in reserve door Solar Chest vond op 19 

juni 2015 plaats. 

45. De obligatie-uitgifte van Solar Chest werd op 25 juni 2015 afgesloten met de ophaling 

van financiële middelen ten belope van 275 miljoen euro. 

46. Op 29 juni 2015 vond op initiatief van de CWaPE een informatievergadering plaats 

tussen laatstgenoemde, Elia, Solar Chest en de leveranciers actief in het Waalse gewest . 

Deze was gericht op het doel van de "plaatsing in reserve", op de toepassing van de "tweede 

term" vanaf 1 september 2015 en op het proces en het tijdschema van de terugbetaling van 

gedeeltelijke vrijstellingen. 

47. De eerste aankoop van groenestroomcertificaten door Solar Chest van Elia en de 

plaatsing in reserve daarvan vond plaats op 1 juli 2015. 

48. Elia heeft op 6 juli 2015 haar tariefvoorstel betreffende een inwerkingtreding vanaf 1 

september 2015 van de tweede term van de toeslag ingediend. 

De CREG heeft op 22, 23 en 27 juni 2015 en op 2, 6 en 8 juli 2015 per e-mail aanvullende 

informatie ontvangen van Elia. 
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IV. ONDERZOEK VAN HET VOORLOPIGE 

TARIEFVOORSTEL EN VAN HET 

TARIEFVOORSTEL VAN 6 JULI 2015 

IV.1 Onderzoek van ongebruikelijke tariefvoorstellen 

49. De CREG is voor het eerst geconfronteerd met een transactie zoals de plaatsing in 

reserve van groenestroomcertificaten.   

Er is geen gestandaardiseerd rapporteringsmodel beschikbaar om het voorlopige tariefvoorstel 

in te dienen. De huidige Voorlopige Tarifaire Methoden voorzien tenslotte niet expliciet een 

voorlopig tariefvoorstel of het nemen van principebeslissingen. 

Hoewel het redelijk karakter van de kosten op basis van de prijsvorming op de markt wordt 

beoordeeld, zijn er bovendien per definitie geen marktgegevens beschikbaar voor deze unieke 

transactie, daar er geen markt bestaat. 

50. De CREG heeft zich derhalve in het kader van haar onderzoek gebaseerd op de 

basisprincipes van de tariefregulering en hanteert de basiscriteria voor de evaluatie van het 

redelijk karakter van de tariefelementen. De CREG brengt op basis van bijlage 1 van de 

toepasselijke tariefmethodologie het volgende in de praktijk: 

"Om als redelijk beoordeeld te worden, moeten de elementen van het totaal inkomen, 

het investeringsbudget en de nettokosten van de ODV die niet door een toeslag 

worden gedekt, op cumulatieve wijze: 

1) nodig zijn voor de uitvoering van de wettelijke en reglementaire verplichtingen 

in België die op de netbeheerder rusten;  

2) indien van toepassing, de berekeningsregels, methodes, besluiten en 

beslissingen respecteren, die worden opgelegd door de wetgeving, de 

reglementering, de rechtspraak of de CREG en voor een toereikende verantwoording 

zorgen; 

3) verantwoord zijn rekening houdende met het algemeen belang; 

4) onvermijdelijk zijn voor de netbeheerder;  

5) in zoverre deze vergelijking mogelijk is, de vergelijking doorstaan met de 

overeenstemmende kosten van bedrijven die een vergelijkbare activiteit hebben 

onder vergelijkbare omstandigheden, daarbij rekening houdend met de reglementaire 

of gereguleerde specificiteit" 
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IV.2 De sleutelelementen van het voorlopige tariefvoorstel 
en van het voorstel van toepassing van 6 juli 2015 

51. Elia had in haar voorlopige tariefvoorstel aan de CREG in hoofdzaak gevraagd om: 

1) Een in beginsel verleende goedkeuring van de tweede term van het tarief voor de 

openbare dienstverplichting (zie sectie IV.3); 

2) De bevestiging van de garanties die de netbeheerder onmisbaar acht om de 

beoogde plaatsing in reserve te sturen (zie sectie IV.4). 

Elia gaat daarnaast kort in op de ontwikkeling van de eerste term van de toeslag, die 

13,8159 EUR/MWh bedraagt (zie sectie IV.5 hieronder). 

52. Elia heeft in haar voorstel van 6 juli 2015 zijn dossier aangevuld met documenten die 

zijn aangepast op basis van de werkelijke voorwaarden en bepalingen van de afgesloten 

obligatielening en van de laatste inspanningen van de betrokken partijen. Elia vraagt de 

concrete goedkeuring van de waarde van de tweede term die vanaf 1 september moet worden 

toegepast. 

IV.3 Voorstellen van Elia betreffende de 2e term  

53. Terwijl de eerste term van het tarief de kosten van Elia dekt die verband houden met 

de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten tegen een gegarandeerde minimumprijs, 

dekt de tweede term de financiële en administratieve kosten die verband houden met de 

plaatsing in reserve als zodanig.  

Met betrekking tot deze tweede term omvat het tariefvoorstel van Elia van 6 juli 2015 de 

volgende informatie-elementen: 

1) De belangrijkste kenmerken van de interpretatie en de rechtvaardiging van de 

plaatsing in reserve (zie IV.3.1); 

2) De Overeenkomst tussen Elia, Solar Chest en een Security agent voor de aankoop 

en de plaatsing in reserve van groenestroomcertificaten (zie IV.3.2); 

3) De hoofdelementen van het aanvankelijke business plan van Solar Chest wat 

betreft het gebruik van financiële middelen uit de afgesloten obligatielening(en) (zie 

IV.3.3); 

4) De formele beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken 

(DVB) en het belang ervan met betrekking tot de btw-aspecten (zie IV.3.4); 
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5) De aanloopkosten van het project voor Solar Chest (zie IV.3.5); 

6) De jaarlijkse exploitatiekosten van Solar Chest, met uitzondering van de 

financieringskosten (zie IV.3.6); 

7) De jaarlijkse financieringskosten van Solar Chest (zie IV.3.7); 

8) De aanloopkosten van het project voor Elia (zie IV.3.8); 

9) De terugkerende projectkosten in hoofde van Elia (zie IV.3.9); 

10) Het overzicht van de jaarlijkse lasten die door de tweede term moeten worden 

gedekt (zie IV.3.10); 

11) De hoeveelheid vrijgestelde energie die de tariefcomponent vormt voor de tweede 

term van de toeslag (zie hoofdstuk IV.3.11); 

12) De berekening van het eenheidstarief voor de tweede term (zie IV.3.12); 

13) De datum van inwerkingtreding en de toepassingsmodaliteiten (zie IV.3.13); 

14) De praktische modaliteiten van de tenuitvoerlegging van de terugbetalingen van 

de gedeeltelijke vrijstellingen (zie IV.3.14).  

IV.3.1 Uitgangspunt en doelstellingen van de plaatsing in reserve  

54. De CREG heeft opgemerkt dat de volgende elementen altijd al uitdrukkelijk naar 

voren werden gebracht door de betrokken partijen tijdens de voorbereidingsfase van de 

transactie: 

1) Het doel van de plaatsing in reserve is enerzijds het vermijden van een verhoging 

van de eerste term van het tarief en anderzijds het herstellen van het 

begrotingsevenwicht van de beheerder van het plaatselijke transmissienet. 

2) Alle gebruikte gegevens betreffende de ontwikkeling van de markt voor 

groenestroomcertificaten moeten worden gebaseerd op de formele ramingen van 

de CWaPE. Uit deze ramingen blijkt dat een plaatsing in reserve van een 

hoeveelheid groenestroomcertificaten met een waarde van circa 300 miljoen euro 

nodig is, en dit tot ten minste 2019. 

3) De transactie moet worden uitgevoerd met zo laag mogelijke kosten. 
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IV.3.2 Ontwerp van Overeenkomst tussen Elia, Solar Chest en een Security 
agent voor de aankoop en de plaatsing in reserve van 
groenestroomcertificaten   

55. De CREG heeft kennis genomen van de Overeenkomst voor de plaatsing in reserve 

van groenestroomcertificaten5 om te zorgen dat deze, binnen de essentiële elementen 

daarvan, in overeenstemming is met de artikelen 34, 4°, 42 en 42bis van het 

elektriciteitsdecreet. 

Het gaat onder andere om de volgende elementen: 

a) Het principe van de Overeenkomst; 

b) De criteria waaraan Solar Chest moet voldoen om voor de opdracht erkend te 

worden; 

c) De aanstelling van Solar Chest; 

d) De aanstelling van Elia; 

e) De aankoop van groenestroomcertificaten met het oog op hun plaatsing in reserve; 

f) De duur van de plaatsing in reserve; 

g) De doorverkoop van groenestroomcertificaten op de markt voor 

groenestroomcertificaten; 

h) De terugkoop van resterende groenestroomcertificaten door Elia na de plaatsing 

in reserve; 

i) De rapportering; 

j) De boekhouding m.b.t. certificaten; 

k) De doorberekening van de lasten; 

l) De toewijzing van meerwaarden en het beleggen van van liquiditeitsoverschotten; 

m) De substitutie in geval van verandering van de beheerder van het plaatselijke 

transmissienet. 

56. De CREG is, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, van mening dat de 

Overeenkomst in overeenstemming is met de bepalingen van het elektriciteitsdecreet. 

                                                
5 Zie Bijlage 9 van het voorlopige tariefvoorstel: "Agreement for the Purchase and Reservation of Green 
Certificates", te sluiten tussen Elia, Solar Chest en de Security Agent (hierna de "Overeenkomst"). 
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IV.3.3 De hoofdelementen van het aanvankelijke business plan van Solar Chest 
wat betreft het gebruik van de financiële middelen uit de beoogde 
obligatielening(en)  

57. Zoals hieronder vermeld (zie nrs. 73, 74, 75 en 76), was het doel van de transactie 

het uitgeven van een obligatielening van maximaal 300.000.000 EUR in drie schijven – elke 

schijf voor een bedrag in de orde van 100.000.000 EUR: één schijf van vijf jaar (30/6/2020), 

één schijf van zes jaar (30/6/2021) en één schijf van zeven jaar (30/6/2022). 

Op basis van de informatie verstrekt door de CWaPE, in de veronderstelling van een 

aangetrokken bedrag van 300.000.000 EUR, kon Solar Chest 4.515.385 

groenestroomcertificaten aankopen (tegen een eenheidsprijs van 65 EUR), voor een totaal 

van 293.500.025 EUR. De hoogte van de transacties zou afhankelijk zijn van de btw-

behandeling van de operaties, die op het moment van de indiening van het voorlopige voorstel 

nog definitief moest worden vastgesteld door de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) (zie 

nr. 58 hieronder). 

Het saldo zou worden gebruikt om de aanloopkosten van de transactie te dekken (zie nr. 60 

hieronder), wat Solar Chest in staat zou moeten stellen om over een liquiditeitsniveau van 

2.500.000 EUR te beschikken. 

Naar aanleiding van het werkelijk geleende bedrag (275.000.000 EUR), heeft Solar Chest zijn 

business plan aangepast. Elia heeft in zijn tariefvoorstel van 6 juli 2015 rekening gehouden 

met deze wijzigingen. 

IV.3.4 Het belang van de formele beslissing van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen in fiscale zaken (DVB) met betrekking tot de btw-aspecten   

58. De kwalificatie op btw-vlak van transacties m.b.t. "aankoop/verkoop van 

groenestroomcertificaten", "financiering" en "dagelijkse exploitatie" heeft een aanzienlijke 

invloed op de kost van de transactie en derhalve op het eindbedrag van de tweede term van 

de toeslag. 

Daartoe werd een beslissing gevraag aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale 

zaken (DVB)  

De elementen waarop het voorlopige tariefvoorstel zich baseert, zijn gebaseerd op de 

standpunten die deze dienst in april 2015 mondeling heeft toegelicht. Ondertussen werd het 

definitieve standpunt van de Dienst DVB op 3 juni 2015 ontvangen.  
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Uit het standpunt van de DVB blijkt bovendien dat de kosten van Elia niet aan Solar Chest 

gefactureerd mogen worden. De kosten van Elia blijven bijgevolg in hoofde van Elia en vormen 

een afzonderlijke kostenpost binnen de aanloopkosten. Elia zal deze kosten door middel van 

zijn eigen boekhouding rechtstreeks toewijzen aan het tarief. 

59. De CREG heeft kennis genomen van de gevolgen van de toepassing van de 

basisprincipes in dit verband. Het gaat om elementen die geen enkel verband houden met de 

partijen. De CREG meent dat de berekeningen van Elia correct en derhalve redelijk zijn.  

IV.3.5 De aanloopkosten van het project voor Solar Chest    

60.  De CREG merkt op dat deze aanloopkosten betrekking hebben op alle kosten van 

Solar Chest sinds eind 2013 (invoering door de Waalse regering van de reglementaire 

mogelijkheid tot een mechanisme voor plaatsing in reserve van GSC) tot de datum van de 

eerste feitelijke plaatsing in reserve van groenestroomcertificaten. Op het moment van het 

schrijven van deze beslissing was deze datum van de eerste plaatsing in reserve bepaald op 

1 juli 2015.  

61. In het voorlopige tariefvoorstel werd het totaalbedrag van deze aanloopkosten 

geraamd op 4.435.000,00 EUR. De componenten zijn in tabel 1 hieronder opgenomen: 

Tabel 1: De componenten van de aanloopkosten voor Solar Chest (*1.000, 00 EUR) 

[vertrouwelijk] 

 

62. In het voorlopige tariefvoorstel van Elia staat het volgende: 

"De grootte van dit bedrag kan worden verklaard door het volledig ongekende en 
buitengewone karakter van de transactie, die haar vrijwel onvergelijkbaar maakt met 
andere transacties, zoals blijkt uit de volgende hoofdelementen: 

o De voorbereidingsduur van de transactie: Sinds de aankondiging door de 
Waalse regering in september 2013 van haar beslissing tot het creëren van een 
reglementaire mogelijkheid om tot de plaatsing in reserve van GSC (zie bijlage 17) 
over te gaan, zijn er bijna twee jaar verstreken, waarin achtereenvolgens een eerste 
Begrotingsruiter, gevolgd door een tweede Begrotingsruiter en een wijziging van het 
Decreet werden aangenomen om de opdracht van Solar Chest met een gepaste 
financiering mogelijk te maken; 

o De complexiteit van de transactie: Naast de interacties met de markt voor 
groenestroomcertificaten, brengt de transactie een buitengewoon aantal 
belanghebbenden ten tonele (het document opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 
21 telt er 19, zonder rekening te houden met de investeerders, leveranciers, noch met 

Degroof  - Assistance in the negotiation of the GC Purchase & Reservation agreement 300,0          300.000                      

Degroof - Fee related to the issue of the bonds 2.400,0      2.400.000                   

Degroof - Clifford Chance 140,0          140.000                      

Degroof - Reimbursement of OOP expenses related to the issue of the bonds (roadshow, etc.) 20,0            20.000                         

Nauta Dutilh 730,0          730.000                      

Legal Side 90,8            90.808                         

Ecetia - Project Management 117,0          117.033                      

Already incurred by Solar Chest 12,8            12.831                         

Euler Hermes - Initial rating fee 82,0            82.000                         

Obtention du listing (Open Market Frankfurt) 12,0            12.000                         

Clearing fee - NBB 1,0              1.000                           

US Bank - Security agent (Acceptance fee) 30,0            30.000                         

Additional costs upto Initial Closing Date 150,0          150.000                      

Non-recoverable VAT 349,8          349.791                      

TOTAL 4.435,5      4.435.463,1               
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de Waalse Unie van Ondernemingen!); de financiële structuur van Solar Chest, 
vergeleken bij de hoogte van de transactie, voegt in dat opzicht eveneens een extra 
dimensie toe, overwegende dat het een "gestructureerde" obligatie-uitgifte betreft, 
d.w.z. met zekerheden en een een transactiespecifiek instrument met specifieke 
maatregelen ter bescherming van de obligatiehouders; 

o Het vernieuwende karakter van de transactie: Volgens meerdere 
belanghebbenden bestaat er geen enkel precedent van een dergelijke transactie; 
voor het grote merendeel moesten de juridische documenten "vanuit het niets" 
opgesteld worden; hetzelfde geldt voor een groot aantal operationele procedures, of 
het nu het reserveren van GSC betreft of de terugbetaling van vrijstellingen aan 
leveranciers en/of toegangsgerechtigden. 

Deze elementen verklaren tevens dat het nodig was (en dat het nodig zal blijven) om 
veel tijd te besteden aan toelichtingen ten behoeve van de inhoud van de transactie. 
Dit was met name het geval ten aanzien van het ratingbureau, de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen, potentiële investeerders of zelfs van interne instanties 
van de belanghebbenden. "6 

63. Zelfs als de CREG alle componenten van de aanloopkosten heeft geanalyseerd, gaat 

zij in deze beslissing slechts in op de volgende hoofdrubrieken. 

64. De kosten die verband houden met de diensten van Bank Degroof hebben 

betrekking op de opdracht die bestaat uit het opzetten en op de markt brengen van de 

financiering van de transactie voor de beoogde plaatsing in reserve. Om de afronding van de 

transactie tot plaatsing in reserve mogelijk te maken, is tevens een beroep gedaan op het 

advocatenkantoor Clifford Chance. 

                                                
6 Vertaling van: 
« L’ampleur de ce montant trouve sa motivation dans le caractère tout à fait inédit et hors norme de 
l’opération, qui la rend pratiquement incomparable avec d’autres opérations, comme le montrent les 
éléments principaux suivants : 
o la durée de préparation de l’opération : depuis l’annonce par le Gouvernement wallon en 
septembre 2013 de sa décision de créer une possibilité réglementaire de procéder à la mise en réserve 
de CV (voir annexe 17), près de deux ans se sont écoulés, durant lesquels ont été votés successivement 
un premier Cavalier budgétaire, suivi d’un second Cavalier budgétaire et d’une modification du Décret 
pour rendre possible la mission de Solar Chest dans une forme adéquate à son financement ; 
o la complexité de l’opération : outre les interactions avec le marché des certificats verts, 
l’opération met en scène un nombre exceptionnel d’intervenants (le document repris en annexe 
confidentielle 21 en dénombre 19, sans même prendre en compte les investisseurs, les fournisseurs, ni 
l’Union Wallonne des Entreprises !) ; la structure financière de Solar Chest, mise en regard de la hauteur 
de l’opération, ajoute également une dimension supplémentaire à cet égard, considérant qu’il s’agit 
d’une opération d'émission obligataire dite "structurée", c'est-à-dire avec des sûretés et un véhicule 
dédié à l'opération avec des mesures spécifiques de protection des obligataires ; 
o le caractère novateur de l’opération : selon plusieurs intervenants, il n'existe aucun précédent 
d'une telle opération ; pour une large majorité, les documents juridiques ont dû être rédigés ‘en partant 
d’une page blanche’ ; il en va de même pour de nombreuses procédures opérationnelles, qu’il s’agisse 
de la mise en réserve de CV ou du remboursement des exonérations vers les fournisseurs et/ou 
Détenteurs d’accès. 
Ces éléments expliquent également qu’il a fallu (et qu’il faudra encore) consacrer un temps important 
aux explications nécessaires au contenu de l’opération. Ce fût le cas, notamment, à l’égard de l’agence 
de rating, du Service des Décisions Anticipées, des investisseurs potentiels ou encore des instances 
internes des intervenants. » 
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Uit de vertrouwelijke bijlage nr. 22 over het voorlopige tariefvoorstel volgt dat: 

1) Hoewel de toewijzing van een financiële tussenpersoon in het kader van een 

obligatie-uitgifte niet stricto sensu onderhevig is aan de regelgeving inzake 

overheidsopdrachten, is Ecetia desalniettemin overgegaan tot aanbesteding aan 

de potentiële tussenpersonen met inachtneming van een methodologie die 

vergelijkbaar is met die van een overheidsopdracht voor diensten. 

2) Volgend op deze aanbesteding is één enkele ontvankelijke offerte ingediend; 

3) Ondanks het ontbreken van een rechtstreekse vergelijkingsbasis zijn de 

degelijkheid en het concurrentievermogen van de enkele ontvankelijke offerte 

beoordeeld. Het betreft een analyse van de kosten van de transactie, van de 

methodologie en de capaciteit van de kandidaat, en van de uitvoeringstermijn van 

de transactie. De conclusie van de analyse van de offerte was dat deze naar 

tevredenheid voldeed aan de gunningscriteria van de opdracht.  

De CREG beschikt over het gedetailleerde beoordelingsrapport. 

Wat dit punt betreft, heeft de CREG kunnen constateren dat de Raad van Bestuur van Ecetia 

haar beslissing om Degroof als financieel tussenpersoon aan te stellen, heeft gemotiveerd in 

de notulen van haar vergadering van 11 juni 2014. 

Rekening houdend met het buitengewone karakter van de transactie, de eraan voorafgaande 

analyse, de contacten die zij heeft gehad met de bank Degroof, de verwachte financiële rating 

(zie nrs. 65bis en 64 hieronder) van de in eerste instantie verwachte vork voor rentevoeten 

voor de obligatielening (zie nr. 74 hieronder) en van het verwachte succes van de uitgifte, is 

de CREG van mening dat geen enkele aanwijzing haar toestaat te concluderen dat deze 

kostenpost onredelijk is. 

65. De kosten die verband houden met juridische adviezen, met name van het 

advocatenkantoor NautaDutilh, hebben in grote lijnen betrekking op: 

1) De juridische analyses en de vergaderingen over de herziening van het decreet; 

2) De drafting en de onderhandelingen van de Overeenkomst en de verwante 

overeenkomsten; 

3) Het controleren van verschillende documenten; 

4) De vergaderingen met regulatoren, de Waalse regering, het rating bureau; 

5) Het verzoek om een ruling bij de DVB; 
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6) De bijstand met betrekking tot het structureren van de transactie en verscheidene 

vragen; 

7) De "corporate" diensten betreffende Solar Chest; 

8) De coördinatie en voorbereiding van het "Signing en Closing"; 

9) Drafting legal opinion . 

Op enkele uitzonderingen na heeft het kantoor NautaDutilh de juridische teksten betreffende 

de transactie vrijwel volledig opgesteld. 

Tot eind mei 2015 kwamen de diensten op 2.615 uur tegen een gemiddeld uurtarief van 

[vertrouwelijk]. 

De CREG heeft geconstateerd dat van de vijf advocatenkantoren die bij Ecetia een offerte 

hebben ingediend, NautaDutilh de enige was die een maximale score behaalde (60 op 60). Zo 

bood NautaDutilh bijvoorbeeld systematisch het laagste uurtarief. 

De score van de vier andere kandidaten bevond zich tussen de 54 en de 57,5 op 60.  

Rekening houdend met de contacten die zij heeft gehad met de vertegenwoordigers van 

NautaDutilh, de kwaliteit van de documenten en de voorafgaande analyse, is de CREG van 

mening dat geen enkele aanwijzing haar toestaat te concluderen dat deze kostenpost 

onredelijk is.  

65bis. De kosten van het verkrijgen van een financiële rating zijn niet bijzonder hoog 

([vertrouwelijk]). De CREG heeft reeds opgemerkt dat het proces voor het verkrijgen van deze 

rating het ongebruikelijke karakter van de transactie aantoonde. Euler Hermes, wereldspeler 

op het gebied van kredietverzekeringen, is de enige die een financiële rating voor Solar Chest 

heeft gegeven.   

Euler Hermes schat dat een gunstige rating voor deze transactie (verwachte rating van BBB+) 

uitsluitend mogelijk is indien Elia solide en onherroepelijke garanties biedt. Deze voorwaarde 

ligt aan de basis van de uitdrukkelijke vraag van Elia om een aantal garanties te verkrijgen. 

Deze vraag wordt behandeld in randnummers 88 tot 96 van deze beslissing. 

Het is om deze reden dat een formele rating nog niet beschikbaar was op het moment van de 

indiening van het voorlopige tariefvoorstel. . Het rating bureau wilde zich echter verzekeren 

van de garanties die Elia kan bieden in deze beslissing. 
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In de tussentijd bevat het dossier van het tariefvoorstel van 6 juli 2015 de formele rating van 

19 juni 2015 van Euler Hermes voor de obligatielening van Solar Chest: de verwachte rating 

van "BBB+" is bevestigd.  

66. Deze rating van "BBB+" kan als gunstig worden beschouwd: die van het bedrijf Elia 

dat genoteerd is op de beurs is "A-". Hij ligt aan de basis van de eerder gunstige spread van 

de aanvullende basispunten die verschuldigd zouden zijn boven de IRS en waarvan Elia 

tevens een in beginsel verleende goedkeuring heeft gevraagd (zie nrs. 73 en 74 hieronder). 

67. Om Elia in staat te stellen gedurende de transactie eveneens een stabiel tarief voor 

de tweede term te gebruiken, spreidt Solar Chest de facturering van de totale aanloopkosten 

(4.435.000 EUR) over een periode van vijf jaar, ofwel 887.100,00 EUR per jaar. De CREG ziet 

geen bezwaar in de voorgestelde spreiding van deze kosten. 

IV.3.6 De jaarlijkse exploitatiekosten van Solar Chest, exclusief 
financieringskosten 

68. In het voorlopige tariefdossier waren de belangrijkste elementen van de geraamde 

exploitatiebegroting de volgende: 

1) De Management diensten geleverd door Ecetia ([vertrouwelijk] per jaar, te 

indexeren volgens CPI); 

2) Diverse operationele aankopen (juridisch advies, kosten voor website, enz...) 

([vertrouwelijk] per jaar, te indexeren volgens CPI); 

3) De follow-up kosten van de rating ([vertrouwelijk] per jaar, te indexeren volgens 

CPI); 

4) De niet-terugvorderbare btw (of niet volledig terugvorderbaar voor sommige 

kostenposten) volgens de regels vastgesteld door de DVB (29.000 EUR per jaar). 

Globaal genomen, kwamen in het voorlopige tariefdossier voor de periode 2016 tot 2019 de 

aankopen voor exploitatiekosten uit op ongeveer 314.000 EUR per jaar. 

69. In globo, in ditzelfde voorlopige dossier bedroeg de raming van de jaarlijkse lasten 

voor de periode 2016-2019, die door Solar Chest gefactureerd worden aan Elia (exclusief 

financiële lasten) 1.266.400 EUR per jaar, inclusief afschrijving van de aanloopkosten (zie nr. 

67 hiervoor) en een beperkte marge (cost plus) van ongeveer [vertrouwelijk]. 

Volgens Elia zou het bedrag voor het tweede kwartaal van 2015 erg dicht in de buurt moeten 

komen van de helft van dit jaarlijkse bedrag. 
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70. De CREG constateert dat Elia in het operationele beheer van Solar Chest een aantal 

elementen heeft voorzien die leiden tot kostenbeheersing: 

1) De verplichting om een duidelijk en gedetailleerd business plan te gebruiken; 

2) Solar Chest beschikt niet over eigen personeel (geen rekeningen 62) en werkt 

volledig via aankopen; 

3) In het kader van de Overeenkomst heeft Elia erop aangedrongen dat de facturering 

door Solar Chest aan Elia geschiedt op basis van de reële kosten die 

controleerbaar zijn in de boekhouding van Solar Chest;  

4) In het belang van transparantie heeft Elia tevens gevraagd dat een toelichtende 

rapportering met begrotingsvergelijkingen en voortschrijdende prognoses op 

jaareinde wordt opgesteld om deze facturering doeltreffend te controleren.  

5) Een jaarlijkse begrotingscyclus is eveneens voorzien, volgens een tijdschema dat 

overeenkomt met het tijdschema dat verband houdt met de behandeling van alle 

andere toeslagen. 

6) De jaarlijkse vergoeding werd genormeerd ([vertrouwelijk] per jaar). 

71. In het tariefvoorstel van 6 juli 2015, volgend op een aangepast business plan, werd 

het bedrag van 1.266.400 EUR/jaar verlaagd tot 1.219.400 EUR. 

72. De CREG meent dat de terugkerende kosten binnen Solar Chest op nauwgezette en 

redelijke wijze begroot zijn en gevolgd kunnen worden. Er is op dit gebied niets onredelijks 

waargenomen. 

IV.3.7 Jaarlijkse financieringskosten van Solar Chest 

73. Zoals vermeld onder randnummer 65bis van deze beslissing, verwachtten Solar 

Chest en Elia, bij de indiening van het voorlopige tariefdossier, een financiële rating te kunnen 

behalen van BBB+ voor Solar Chest en een lening van maximaal 300.000.000 EUR te kunnen 

uitgeven.  

74. In het voorlopige tariefvoorstel staat dat er veelvuldig contact is opgenomen met 

potentiële investeerders. Dit zou met name mogelijk hebben gemaakt om de bereidwilligheid 

in de markt te peilen ten aanzien van de voorgenomen obligatie-uitgifte en om een vork van 

rentevoeten te ramen die een adequaat compromis vormt tussen het niveau van de kost en 

de aantrekkelijkheid voor de markt.  
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Deze vork van rentevoeten drukt zich uit in basispunten (bp) bovenop de IRS-rente (die de 

rente zal zijn op de sluitingsdag van de periode van inschrijving) en is als volgt: 

1) 140 tot 160 bp voor de schijf van 5 jaar,  

2) 160 tot 170 bp voor de schijf van 6 jaar, en 

3) 170 tot 180 bp voor de schijf van 7 jaar. 

75. Om de kans van slagen van de plaatsing in reserve te vergroten, is bovendien een 

"palliatieve" aanpak voorzien voor het hypothetische geval dat de inschrijvingen verkregen bij 

de investeerders slechts deels zouden voldoen aan de behoeften van één of meerdere van de 

drie financieringsschijven van 100.000.000,00 EUR.  

Na het doorlopen van die procedure is het doel tot het aantrekken van 300.000.000,00 EUR 

prioritair boven het in acht nemen van de drie verschillende schijven; de langste looptijden 

zouden in voorkomend geval de voorkeur hebben boven de kortste looptijden. 

76. Het voorlopige tariefvoorstel voorziet één enkele gemiddelde rentevoet van 2,5% per 

jaar, wat resulteert in een bedrag van 7.500.000,00 EUR per jaar aan financiële lasten die 

verband houden met een obligatielening van 300.000.000, 00 EUR. 

77. De CREG had op basis van het voorlopige tariefvoorstel vastgesteld dat: 

1) de beoogde vork van rentevoeten tijdens de vergadering van 22 mei 2015 is 

gepresenteerd en toegelicht aan de CREG;  

2) de meest recente contacten met de investeerders geen indicatie gaven dat deze 

vork significant zou moeten worden aangepast;  

3) de verwachte financiële rating voor Solar Chest, die nauwelijks lager is dan die van 

Elia, als gunstig kan worden beschouwd; 

4) indien de rating die formeel wordt gecommuniceerd met de verwachte rating 

overeenkomt, de vork van rentevoeten voor de drie schijven niet onredelijk is.  

Hoewel de vergelijking niet geheel van toepassing is, baseert de CREG zich 

hiervoor enerzijds op de rentevoeten die overeenkomen met de obligatieleningen 

van Elia, van Fluxys en van recente uitgiften van grote, niet-gereguleerde 

Belgische bedrijven, en anderzijds op de expertise van een gespecialiseerde 

operator zoals Banque Degroof, grotendeels omdat diens vergoeding deels 

afhankelijk is van het verschil tussen de rentevoet met die van de obligatieleningen 
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van Elia en derhalve een rechtstreekse stimulans vormt om het best mogelijke 

resultaat te behalen; 

5) de voorgestelde "palliatieve" benadering ingeval het maximumbedrag van 

300.000.000 EUR niet volledig aangetrokken is of ingeval de markt signalen 

afgeeft die leiden tot een andere verdeling van het bedrag over de 3 perioden (5, 

6, en 7 jaar), redelijk is; 

6) de gevolgen van deze palliatieve benadering voor het aantal 

groenestroomcertificaten dat in reserve geplaatst moet worden, eveneens ter 

goedkeuring zijn voorgelegd aan de CWaPE; 

7) indien tegen alle verwachting in een bedrag kleiner dan 200.000.000 EUR zou zijn 

aangetrokken, de transactie niet zou kunnen doorgaan, omdat het bedrag 

nauwelijks voldoende zou zijn om het huidige financiële tekort, dat verband houdt 

met de dienstverplichting, te compenseren en zou derhalve geen oplossing bieden 

voor de toekomst; 

8) op basis van het aangepaste business plan van Solar Chest Elia de concrete 

resultaten van deze financiële transactie zal opnemen in een 

"toepassingstariefvoorstel", volgens voorwaarden van Elia. 

78. Op voorwaarde dat de voorgestelde vork van rentevoeten waargemaakt kan worden, 

heeft de CREG de reële rentevoeten (inclusief IRS) geaccepteerd als redelijke 

financieringskosten.  

79. Het tariefvoorstel van 6 juli vermeldt dat de werkelijke obligatie-uitgifte heeft geleid tot 

een globale lening van 275.000.000 EUR: een schijf van 5 jaar (tegen de totale rentevoet van 

2,129% per jaar), een schijf van 6 jaar (tegen de totale rentevoet van 2,387% per jaar) en een 

schijf van 7 jaar (tegen een totale rentevoet van 2,636% per jaar).  

De gemiddelde rentevoet is 2,407% per jaar (voor de aanvankelijke berekeningen heeft Elia 

zich gebaseerd op een gemiddelde rentevoet van 2,5%). 

IV.3.8 Aanloopkosten van het project binnen Elia 

80. De aanloopkosten die door Elia in haar voorlopig voorstel zijn voorzien, bedroegen 

672.200 EUR.  
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Dit bedrag omvat: 

1) De aankopen voor [vertrouwelijk], hoofdzakelijk voor de juridische bijstand in 2014 

verleend door het advocatenkantoor Allen & Overy; 

2) De waarde van de interne diensten in 2014 door het personeel van Elia (1.146 uur) 

voor [vertrouwelijk]; 

3) De aankopen voor [vertrouwelijk], hoofdzakelijk voor de juridische bijstand 

verleend door het advocatenkantoor Allen & Overy in het eerste semester van 

2015; 

4) De waarde van de interne diensten in 2015 verleend door het personeel van Elia 

voor [vertrouwelijk]. 

De CREG heeft de kosten voor 2014 beoordeeld in haar beslissing over het tariefverslag van 

Elia voor 20147. 

Volgend op de aanvullende bijdragen verstrekt in de laatste weken vóór de closing van de 

plaatsing in reserve met betrekking tot het totaalbedrag van 275.000.000 EUR (nieuwe 

identificatie en validaties), bedragen de totale kosten 797.000 EUR. 

De CREG beschikt over geen enkele aanwijzing dat de kosten voor 2015, die altijd zijn 

onderbouwd met specifieke gegevens, niet reëel of niet redelijk zouden zijn.  

IV.3.9 De terugkerende kosten van Elia 

81. Elia heeft in haar voorlopig tariefvoorstel de terugkerende kosten in het kader van de 

beoogde transactie geraamd op 55.000 EUR.  

82. De CREG constateert dat het bedrag van 55.000 EUR vergelijkbaar is met de 

werkzaamheden verricht in het kader van de toeslag "Hernieuwbare Energie Bronnen" in 

Vlaanderen. Vandaar dat de CREG niet anders kan dan dit bedrag als redelijk te beschouwen. 

De CREG is zich bewust dat het reële niveau in de toekomst desalniettemin gewijzigd zou 

kunnen worden, met name in geval van moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen in het 

kader van eventuele verkopen van groenestroomcertificaten op de markt. 

                                                
7 CREG, ontwerpbeslissing (B)150507-CDC-658E/33 betreffende het "tariefverslag met inbegrip van de 
saldi ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2014". 
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83. Naar analogie met de afschrijving van de aanloopkosten van Solar Chest is het 

eveneens voorzien om de recuperatie van de aanloopkosten van Elia te spreiden over een 

periode van vijf jaar. Dit leidt derhalve tot de jaarlijkse kosten van 159.4008 EUR per jaar die 

op 6 juli werden voorgesteld. 

De CREG heeft ook geen bezwaren in te brengen tegen de beoogde verdeling van de 

aanloopkosten over een periode van 5 jaar. 

84. De CREG begrijpt dat Elia geen bedrag heeft opgenomen voor de extra 

financieringskosten, omdat de financieringsbehoefte op dit moment erg onvoorspelbaar is. De 

CREG accepteert dat Elia in de toekomst, en zoals dat altijd het geval is geweest, zal doorgaan 

met deze te berekenen, te rapporteren, en er rekening mee te houden op basis van de staat 

van de reële maandelijkse rekeningen.   

IV.3.10 Overzicht van de jaarlijkse kosten die door de tweede term van het tarief 
gedekt moeten worden  

85. In het voorlopige tariefvoorstel, gebaseerd op een verwacht geleend bedrag van 

300.000.000 EUR, komen de gemiddelde jaarlijkse geraamde kosten die door de tweede term 

van het tarief gedekt moeten worden neer op 8.955.800 EUR. In haar tariefvoorstel van 6 juli 

2015 stelt Elia voor het bedrag terug te brengen tot 8.054.000 EUR. 

Type kosten Jaarlijkse lasten (EUR) 

Terugkerende kosten Solar Chest (exclusief 
financieringskosten) 

379.300 EUR 

Terugkerende financieringskosten Solar Chest 6.620.200 EUR 

Afschrijvingen van de aanloopkosten Solar Chest 840.100 EUR 

Terugkerende kosten Elia 55.000 EUR 

Afschrijving van de aanloopkosten Elia 159.400 EUR 

Te dekken jaarlijkse lasten 8.054.000 EUR 

IV.3.11 Hoeveelheid vrijgestelde energie die de tariefcomponent vormt voor de 
tweede term 

86. Om het referentievolume te berekenen voor de vrijgestelde energie voor het jaar 

2013, heeft Elia zich gebaseerd op een overzichtstabel van de CWaPE. 

Deze tabel neemt de informatie over uit het jaar 2013, zoals gecommuniceerd door de 

leveranciers en/of toegangsgerechtigden en geverifieerd door de CWaPE. 

                                                
8 Zie IV.4.8  797.000 EUR / 5 =  159.400 EUR 
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[vertrouwelijk] 

De lijn die overeenkomt met de leverancier CWaPE, dekt een geheel aan klanten waarvan, op 

basis van de gegevens waarover zij beschikt, de CWaPE acht dat zij in aanmerking komen 

voor het verkrijgen van een gedeeltelijke vrijstelling, maar waarvoor zij, tot op de dag dat deze 

tabel werd samengesteld, nog geen aanvraag tot inschrijving op de lijst van begunstigden heeft 

ontvangen.  

Na publicatie van deze lijst wordt verondersteld dat deze klanten zich zullen manifesteren met 

het oog op hun inschrijving op de lijst. Het lijkt derhalve nodig ze mee in rekening te nemen, in 

ieder geval deels, voor het vaststellen van de hoeveelheden en bedragen die betrekking 

hebben op de vrijgestelde energie. 

87. De tabel toont dat de hoeveelheid vrijgestelde energie in 2013 zou kunnen oplopen 

tot 3.534,3 GWh; het totaalbedrag van de vrijstellingen dat uitbetaald moet worden, zou dan 

48.483.700 EUR bedragen. 

88. Ervan uitgaande dat de helft van de klanten die nog niet op de lijst met begunstigden 

voorkomt, zullen vragen erop ingeschreven te worden binnen de voorziene wettelijke termijn 

(te weten voor eind 2015), wordt de referentiehoeveelheid van vrijgestelde energie in 2013 

vastgesteld op 3.534,3 – (507,2 /2) = 3.280,7 GWh.  

Voor de volgende jaren kunnen meerdere factoren deze hoeveelheid op verscheidene wijzen 

beïnvloeden: 

1) De mogelijke uitbreiding van het aantal bedrijven met een sectorovereenkomst zou 

de lijst met begunstigden van de gedeeltelijke vrijstelling vergroten;  

2) Het niveau van economische activiteit van de Waalse fabrikanten beïnvloedt de 

hoogte van hun elektriciteitsverbruik en derhalve van hun vrijgestelde energie; 

3) De verbetering van de energie-efficiëntie, energiebezuinigingsprojecten en het 

opkomen van groene thuisproducenten beïnvloeden eveneens de verbruikte 

energie en daarmee de vrijgestelde energie. 

Gelet op de voornoemde punten, stelt Elia voor om tot eind 2019 een geraamde constante 

waarde te gebruiken voor de jaarlijkse hoeveelheden vrijgestelde energie; deze waarde is de 

voormelde referentiewaarde van 3.280,7 GWh.  

89. De CREG begrijpt de benadering van Elia. Ze vraagt desalniettemin dat de 

ontwikkeling van de hoeveelheid vrijgestelde energie onderwerp blijft van een zorgvuldige 
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controle en dat net als bij andere tarieven, ingeval de reële hoeveelheden significant zouden 

afwijken van de raming en substantiële begrotingsafwijkingen zouden genereren, dat Elia een 

voorstel tot aanpassing van het tarief voor de tweede term van de toeslag indient. 

IV.3.12 Berekening van het eenheidstarief voor de tweede term 

90. De totale kosten die de tweede term moet dekken, zijn samengevat onder 

randnummer 85 van deze beslissing en bedragen 8.054.000 EUR. 

91. De vrijgestelde hoeveelheden energie worden vermeld onder randnummer 88 van 

deze beslissing en bedragen 3.280,7 GWh.  

92. Op pagina 11 van haar voorlopig tariefvoorstel merkt Elia op dat de toepassing van 

de reglementaire chronologie leidt tot 54 maanden van uitgaven, terwijl er maar 52 maanden 

van inkomsten zullen zijn vanwege het feit dat de tweede term pas vanaf september 2015 van 

toepassing zal zijn. Elia stelt daarom voor een aanvullende correctiefactor toe te passen van 

1,0385 – wat overeenkomt met de verhouding 54 tot 52. 

93. Op basis van de hiervoor beschreven elementen wordt het gemiddelde hoogte van 

de voorgestelde waarde voor de tweede term van de toeslag vastgesteld op: 

(8.054.00 EUR per jaar / 3.280,7 GWh per jaar) x 1,0385 = 2,5495 EUR/MWh  

Deze waarde, van toepassing vanaf 1 september 2015, is bedoeld om ook na 2015 toegepast 

te worden, behoudens het ontstaan van nieuwe elementen die het aanpassen van de 

begrotingsprognoses zouden rechtvaardigen, zoals bij andere toeslagen.  

94. De CREG heeft geen bezwaar tegen de toepassing van deze correctiefactor. Zij 

herinnert eraan dat de problemen die hebben geleid tot de plaatsing in reserve hun oorsprong 

vinden in deze zelfde financiering.  Het is om deze reden dat zij de naar voren gebrachte 

argumenten redelijk acht, evenals de werkmethode. 

95. De CREG heeft kennis genomen van de opmerking van Elia volgens welke deze 

evaluatie geen rekening houdt met de wederverkoop van groenestroomcertificaten op de 

markt. De omvang van de plaatsing in reserve en van de lening die hiermee overeenkomt zijn 

inderdaad gebaseerd op het louter handhaven van de eerste term van de toeslag op zijn 

huidige niveau (zie het Jaarverslag 2013 van de CWaPE met betrekking tot de ontwikkeling 

van de markt van groenestroomcertificaten). Het zou daarom niet logisch zijn om de eventuele 
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wederverkoop van groenestroomcertificaten in overweging te nemen, terwijl de plaatsing in 

reserve juist gerechtvaardigd is door het overschot aan certificaten op de markt. 

Afhankelijk van de werkelijke ontwikkeling van deze markt, blijft het desalniettemin mogelijk 

om op het gepaste moment dergelijke wederverkopen te voorzien. Deze stap gaat hand in 

hand met het gebruik van een periodieke monitoring van deze markt, in overleg met de 

CWaPE. 

IV.3.13 Datum van inwerkingtreding en toepassingsmodaliteiten van de tweede 
tarifaire term 

96. In tarifair opzicht hecht de CREG er een groot belang aan dat alle betrokken personen 

tijdig geïnformeerd zijn over wat is goedgekeurd, vooral wat betreft de leveranciers die de 

vrijstelling van de eerste term van de toeslag moeten toepassen en de tweede term moeten 

factureren. 

De CREG heeft derhalve de noodzaak onderschreven om deze term niet vóór 1 september 

2015 toe te passen, om met name de leveranciers in staat te stellen hun facturering aan te 

passen.  

Het tariefvoorstel van 6 juli 2015 bevat het proces-verbaal en de documenten met betrekking 

tot een vergadering van 29 juni 2015 tussen de CWaPE, Elia, Solar Chest en de leveranciers 

actief in het Waalse Gewest. Tijdens deze vergadering, georganiseerd door de CWaPE, zijn 

de toepassing vanaf 1 september 2015 van de tweede term van het tarief en de modaliteiten 

omtrent het proces en de timing van de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen 2013-

2014-2015 uitgelegd. 

IV.3.14 De praktische implementatiemodaliteiten van de terugbetaling van de 
gedeeltelijke vrijstellingen 

97. Het tariefvoorstel van 6 juli 2015 bevat een belangrijk punt wat betreft de toepassing 

van gedeeltelijke vrijstellingen met betrekking tot de eerste term van het tarief en de 

terugbetalingen ervan: 

"Sinds de zomer van 2014 hebben er verschillende contacten plaatsgevonden met 
leveranciers en toegangshouders betrokken bij de terugbetaling van de gedeeltelijke 
vrijstellingen. Het document opgenomen in Bijlage G, opgesteld door de "CWaPE", tekent de 
verschillende fases uit die hebben plaatsgevonden in de context van het afstellen van dit 
nieuwe proces. In het bijzonder zijn de protocollen voor de uitwisseling van informatie tussen 
enerzijds de leveranciers (of toegangsgerechtigden, indien van toepassing) en anderzijds de 
"CWaPE" en Elia uitgewerkt en besproken. Op basis hiervan heeft de "CWaPE" de informatie 
over 2013 verzameld en gevalideerd; die over 2014 is momenteel in behandeling. De door de 



 

Niet-vertrouwelijk  39/49 

"CWaPE" voorbereide richtlijnen, na contact met de leveranciers en Elia, beschrijven deze 
uitwisselingsprotocollen in detail; ze staan in Bijlage H. 

Wat de coördinatie van acties op korte termijn betreft, heeft deze maandag 29 juni 2015 een 
vergadering plaatsgevonden tussen de leveranciers, de toegangshouders, de Waalse Unie 
van Ondernemers, de "CWaPE", Solar Chest en Elia. De notulen van deze vergadering zijn 
opgenomen in Bijlage I. Het is op deze wijze dat het tijdschema van door de verschillende 
belanghebbenden te nemen acties, met inachtneming van de maximale tijdslijnen voorzien in 
het "Elektriciteitsdecreet", geanalyseerd en in onderlinge overeenstemming aangenomen is. 
Dit tijdschema bevindt zich op pagina's 2 en 3 van de notulen. 

Samenvattend moeten de gedeeltelijke vrijstellingen voor 2013 en 2014 vóór eind 2015 door 
Elia worden terugbetaald. Het is voorzien dat de afstemming van de modaliteiten voor de 
terugbetaling van gedeeltelijke vrijstellingen voor 2015 en daarna, het onderwerp zal zijn van 
een gelijkaardige vergadering als die van 29 juni 2015. "9 

98. De CREG neemt kennis van dit proces. Zij constateert dat de CWaPE, naar 

aanleiding van de opdracht haar opgelegd door het decreet, het initiatief tot coördinatie heeft 

genomen.  

De CREG zal op haar beurt de leveranciers onmiddellijk informeren over haar beslissing en 

over de toepassing van de tweede term. 

IV.4 Door Elia als onmisbaar geachte garanties  

IV.4.1 Vragen van Elia 

99. Elia heeft in bijlage 11 van haar tariefvoorstel de aankondiging van de garanties die 

het aan de CREG heeft gevraagd uitdrukkelijk opgenomen. 

Deze bijlage is als volgt opgesteld: 

"In dezelfde strekking als die van het schrijven van de CREG van 13/12/2013 (zie bijlage 3) 
met als doel de haalbaarheid van de verschillende gebruikte mechanismen te garanderen om 
een stijging van de eerste term van de toeslag te vermijden, en om alle betrokken partijen zo 
goed mogelijk te informeren, heeft Elia de CREG gevraagd de volgende punten te bevestigen 
en te verduidelijken: 

                                                
9 Vertaling van: « Dès l’été 2014, différents contacts ont été organisés avec les fournisseurs et les détenteurs 
d’accès concernés par le remboursement des exonérations partielles. Le document repris à l’Annexe G, établi par 
la CWaPE, retrace différentes étapes qui ont eu lieu dans le contexte de la mise au point de ce processus nouveau. 
En particulier, les protocoles d’échange d’informations entre, d’une part, les fournisseurs (ou détenteurs d’accès ,  
le cas échéant) et la CWaPE, et d’autre part, la CWaPE et Elia, ont été élaborés et commentés. Sur cette base, la 
CWaPE a rassemblé et validé les informations relatives à 2013 ; celles relatives à 2014 sont en cours de traitement. 
Les lignes directrices préparées par la CWaPE, après contact avec les fournisseurs et Elia, décrivent en détail ces 
protocoles d’échange ; elles figurent à l’Annexe H. 
En ce qui concerne la coordination des actions à court terme, une réunion tenue ce lundi 29 juin 2015 a rassemblé 
les fournisseurs, les détenteurs d’accès, l’Union Wallonne des Entreprises, la CWaPE, Solar Chest et Elia. Le 
procès‐verbal de cette réunion est repris à l’Annexe I. C’est ainsi que le calendrier des actions à mener par les 
différents intervenants, dans le respect des délais maximaux prévus par le Décret Electricité, a été analysé et arrêté 
de commun accord. Ce calendrier figure en pages 2 et 3 du procès‐verbal. 
En résumé, le remboursement des exonérations partielles pour 2013 et 2014 devrait avoir été effectué par Elia 
pour la fin d’année 2015. Il est prévu que la mise au point des modalités pour le remboursement des exonérations 
partielles pour 2015, et au‐delà, fera l’objet d’une réunion similaire à celle du 29 juin 2015. » 
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1. Aan het einde van de periode van plaatsing in reserve/van de financiële portage kunnen 
de terugkoopprijs en alle kosten voor het terugnemen van alle groenestroomcertificaten 
die niet op de markt zouden zijn verkocht in hun geheel worden doorberekend in de 
tarieven voor openbare dienstverplichtingen of de toeslagen van Elia; de eventuele 
tariefaanpassingen die dan nodig zullen blijken, zorgen voor het tijdig vermijden van de 
vorming van substantiële tekorten gedurende een onredelijke periode. 

2. Gedurende de periode van plaatsing in reserve/portage zal het geheel aan reële kosten 
met betrekking tot de plaatsing in reserve/portage die aan Elia zouden worden 
gefactureerd door toepassing van de Overeenkomst van Plaatsing in reserve (of van 
contracten die hierop betrekking hebben) door Elia gerecupereerd kunnen worden door 
middel van de tweede term van de toeslag Waalse Groenestroomcertificaten, of bij 
gebreke hiervan, middels een aanvullend "ODV-tarief" of een toeslag; 

3. In het geval van annulering/(vervroegde) stopzetting/wijziging van het mechanisme voor 
plaatsing in reserve/portage en/of van het mechanisme van gedeeltelijke vrijstelling, 
en/of de openbare dienstverplichting wat betreft groenestroomcertificaten, of dit nu het 
gevolg is van een aanpassing van de regelgeving in de meest brede zin, of van een 
herziening van het standpunt van een administratieve, regulerende of andere autoriteit 
in de uitvoering van diens wettelijke bevoegdheden ten aanzien van de plaatsing in 
reserve of van een onderdeel van deze transactie, of dit nu komt door enig ander 
toekomstig evenement buiten de wens van Elia, dan kan laatstgenoemde, middels de 
tarieven voor openbare dienstverplichtingen of door toeslagen, het volledige bedrag aan 
kosten recupereren die dit of deze mechanisme(n) aan haar in rekening heeft of hebben 
gebracht. 

Deze toezeggingen moeten ervoor zorgen dat (i) de financiële neutraliteit ten aanzien van Elia 
van de openbare dienstverplichtingen, en in het bijzonder de Waalse openbare 
dienstverplichtingen die aan Elia zijn opgelegd op het gebied van groenestroomcertificaten is 
gewaarborgd, en (ii) Elia in dit verband vrij is van enige financiële verantwoordelijkheid die niet 
onder haar rechtstreekse controle zou vallen."10 

De CREG behandelt deze vragen van 3 garanties in de hoofdstukken IV.4.2, IV.4.3 en IV.4.4. 

                                                
10 Vertaling van: 
« Dans le même esprit que celui du courrier de la CREG du 13/12/2013 (voir annexe 3), afin de garantir la faisabilité 
différents mécanismes déployés pour éviter une hausse du premier terme de la surcharge, et d’informer au mieux 
toutes les parties impliquées, Elia demande que la CREG confirme et précise les éléments suivants  : 1. A la fin 
de la période de mise en réserve/du portage financier, le prix de rachat et tout coût de reprise de tous les certificats 
verts qui n’auraient pas été écoulés sur le marché pourront être en totalité répercutés dans les tarifs pour obligations 
de service public ou les surcharges d’Elia ; les éventuelles adaptations tarifaires qui s’avéreraient alors nécessaires 
veilleront en temps opportun à éviter la formation de déficits substantiels pendant une période déraisonnable.  
2. Pendant la période de mise en réserve/portage, l’entièreté des coûts réels  liés à l’opération de mise en 
réserve/portage qui seraient mis à charge d’Elia en application de la Convention de Mise en réserve (ou des contrats 
qui s’y rapportent)  pourront être récupérés par Elia au travers du second terme de la surcharge Certificats verts 
wallons, ou à défaut, par un « tarif OSP » complémentaire ou une surcharge ; 3. En cas d’annulation/arrêt 
(anticipé)/amendement du mécanisme de mise en réserve/portage et/ou du mécanisme de l’exonération partielle, 
et/ou de l’obligation de service public en matière de certificats verts, que ce soit suite à une modification de la 
réglementation au sens le plus large, ou à une révision de la position d’une autorité administrative, régulatoire ou 
autre dans l’exercice de ses compétences légales vis-à-vis de l’opération de mise en réserve ou d’un aspect de 
cette opération ou que ce soit en raison de tout autre futur évènement externe à la volonté d’Elia, cette dernière 
pourra récupérer, par le biais des tarifs pour obligations de service public ou des surcharges, le solde intégral des 
coûts que ce(s) mécanisme(s) a (ont) mis à sa charge. 
Ces engagements visent à garantir (i) la neutralité financière à l’égard d’Elia des obligations de service public, et 
en particulier des obligations de service public wallonnes imposées à Elia en matière de certificats verts, et (ii) 
qu’Elia soit indemne de toute responsabilité financière à cet égard qui ne serait pas sous son contrôle direct. » 
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IV.4.2 Het standpunt van de CREG ten aanzien van de eerste gevraagde 
garantie  

100. De vraag van Elia met betrekking tot het eerste element betreft een verbeterde versie 

van de toezegging van de CREG zoals beschreven in haar brief van december 2013 (zie nr. 9 

hierboven).  

Voor de CREG is het duidelijk dat een openbare dienstverplichting in tarifair opzicht altijd twee 

elementen met zich meebrengt: enerzijds de kosten die voortvloeien uit de verplichting en 

anderzijds het recht om deze kosten te recupereren. Elia (of eventueel een andere beheerder 

van het plaatselijke transmissienet) zal derhalve alle reële kosten kunnen recupereren die 

verband houden met de groenestroomcertificaten die zij heeft aangekocht, of ze nu wel of niet 

in reserve zijn geplaatst.  

Aangezien de betreffende openbare dienstverplichting duidelijk geen verband houdt met de 

core business van een transmissienetbeheerder (noch federaal, noch gewestelijk), zal de 

CREG altijd de voorkeur geven aan doorberekening, hetzij in de vorm van een ODV-tarief, 

hetzij in de vorm van een toeslag ad hoc, waarbij elke vorm van kruissubsidiëring moet worden 

vermeden. 

Zoals voor iedere garantie die door Elia wordt gevraagd, betreft deze eerste garantie een 

openbare dienstverplichting opgelegd aan Elia in haar hoedanigheid van beheerder van het 

plaatselijke transmissienet in het Waalse gewest. Zoals vermeld in randnummer 5 van deze 

beslissing, is het voor de CREG van essentieel belang om enige vorm van kruissubsidiëring 

voor dergelijke verplichtingen te vermijden (in het bijzonder tussen gewesten). Daarom kan de 

garantie van de CREG slechts van toepassing zijn ten aanzien van het gewest waaruit de 

betreffende openbare dienstverplichting voortvloeit, in onderhavig geval voor de taken die door 

het Waalse gewest zijn toegekend aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet van 

het Waalse Gewest. Rekening houdend met de financieringskwestie inzake de openbare 

dienstverplichting die verband houdt met de aankoop van groenestroomcertificaten, en in de 

geest van de criteria vermeld onder randnummer 5, zal de CREG deze recuperatie derhalve 

binnen een redelijke termijn faciliteren. 

101. De CREG bevestigt en garandeert op basis van de bovengenoemde verduidelijkingen 

het volgende element: 

“Aan het einde van de periode van plaatsing in reserve kunnen de terugkoopprijs en 
alle kosten voor het terugnemen van alle groenestroomcertificaten die niet op de 
markt zouden zijn verkocht in hun geheel worden doorberekend in de tarieven voor 
openbare dienstverplichtingen of de toeslagen van Elia die in het Waalse gewest van 
toepassing zijn of zullen zijn; de eventuele tariefaanpassingen die dan nodig zullen 
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blijken, zorgen voor het tijdig vermijden van de vorming van substantiële tekorten 
gedurende een onredelijke periode. "11 

IV.4.3 Het standpunt van de CREG wat betreft de gevraagde tweede garantie  

102. De CREG begrijpt dat de vraag van Elia over het tweede element zich baseert op het 

feit dat op het moment van de principebeslissing nog niet alle elementen die de kosten kunnen 

beïnvloeden definitief bekend waren.   

De CREG is in haar beslissing van mening dat alle reële kosten die verband houden met de 

plaatsing in reserve, zoals vermeld in de Overeenkomst, in regulatoir en tarifair opzicht 

onderdeel uitmaken van de kosten van de openbare dienstverplichting en derhalve volledig 

gerecupereerd kunnen worden door Elia (of eventueel een andere beheerder van het 

plaatselijke transmissienet).  

103. Dit betekent bovendien dat de kosten die verband houden met de correcte uitoefening 

van een openbare dienstverplichting, die is opgelegd door een bevoegde overheidsdienst 

(d.w.z. de plaatsing in reserve voorzien in een gewestelijk decreet) en waarop door Elia (of 

een andere beheerder van het plaatselijke transmissienet) geen invloed uitgeoefend kan 

worden, als zodanig niet onder de financiële aansprakelijkheid van Elia vallen. De CREG 

verwacht uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht indien deze situatie 

zich voordoet. De CREG bevestigt en garandeert op basis van de bovengenoemde 

verduidelijkingen het volgende element: 

"Alle reële kosten die, gedurende de periode van plaatsing in reserve/portage verband 
houden met de plaatsing in reserve, ter uitvoering van de Overeenkomst van plaatsing 
in reserve (of contracten die hierop betrekking hebben) ten laste van Elia zouden 
komen, kunnen door Elia worden gerecupereerd door middel van de tweede term van 
de toeslag Waalse Groenestroomcertificaten, of bij gebreke hieraan, middels een 
aanvullend "ODV-tarief" of een toeslag"12 

                                                
11 Vertaling van: « A la fin de la période de mise en réserve/, le prix de rachat et tout coût de reprise de 
tous les certificats verts qui n’auraient pas été écoulés sur le marché pourront être en totalité répercutés 
dans les tarifs pour obligations de service public ou les surcharges d’Elia qui sont ou seront applicables 
en région wallonne ; les éventuelles adaptations tarifaires qui s’avéreraient alors nécessaires veilleront 
en temps opportun à éviter la formation de déficits substantiels pendant une période déraisonnable. » 
12 Vertaling van: « Pendant la période de mise en réserve/portage, l’entièreté des coûts réels  liés à 
l’opération de mise en réserve qui seraient mis à charge d’Elia en application de la Convention de Mise 
en réserve (ou des contrats qui s’y rapportent)  pourront être récupérés par Elia au travers du second 
terme de la surcharge Certificats verts wallons, ou à défaut, par un « tarif OSP » complémentaire ou 
une surcharge » 
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IV.4.4 Het standpunt van de CREG wat betreft de gevraagde derde garantie  

104. De CREG heeft reeds de facto haar standpunt met betrekking tot de derde garantie 

verduidelijkt in het onderzoek van de eerste garantie, namelijk dat een openbare 

dienstverplichting altijd twee elementen impliceert: enerzijds de kosten die verband houden 

met de verplichting en anderzijds het recht om deze kosten te recupereren. Er wordt geen 

uitzondering gemaakt op dit principe. 

105. Zoals voor iedere garantie die door Elia wordt gevraagd, betreft deze derde garantie 

een openbare dienstverplichting opgelegd aan Elia in haar hoedanigheid van beheerder van 

het plaatselijke transmissienet in het Waalse gewest. Zoals vermeld in randnummer 5 van 

deze beslissing , is het voor de CREG van essentieel belang om enige vorm van 

kruissubsidiëring voor dergelijke verplichtingen te vermijden (in het bijzonder tussen 

gewesten). Daarom kan de garantie van de CREG slechts van toepassing zijn ten aanzien van 

het gewest waaruit de betreffende openbare dienstverplichting voortvloeit, in onderhavig geval 

voor de taken die door het Waalse gewest zijn toegekend aan de beheerder van het 

plaatselijke transmissienet van het Waalse Gewest. 

106. De CREG bevestigt en garandeert op basis van de bovengenoemde verduidelijkingen 

het volgende element: 

"In het geval van annulering/(vervroegde) stopzetting/wijziging van het mechanisme 
voor plaatsing in reserve/portage en/of van het mechanisme van gedeeltelijke 
vrijstelling, en/of de openbare dienstverplichting wat betreft groenestroomcertificaten, 
of dit nu het gevolg is van een aanpassing van de regelgeving in de meest brede zin, 
of van een herziening van het standpunt van een administratieve, regulerende of 
andere autoriteit in de uitvoering van diens wettelijke bevoegdheden ten aanzien van 
de plaatsing in reserve of van een onderdeel van deze transactie, of dit nu komt door 
enig ander toekomstig evenement buiten de wens van Elia, dan kan laatstgenoemde, 
middels de tarieven voor openbare dienstverplichtingen of door toeslagen, die in het 
Waalse gewest van toepassing zijn of zullen zijn, het volledige bedrag aan kosten 
recupereren die dit of deze mechanisme(n) aan haar in rekening heeft of hebben 
gebracht."13 

                                                
13 Vertaling van: En cas d’annulation/arrêt (anticipé)/amendement du mécanisme de mise en 
réserve/portage et/ou du mécanisme de l’exonération partielle, et/ou de l’obligation de service public en 
matière de certificats verts, que ce soit suite à une modification de la réglementation au sens le plus 
large, ou à une révision de la position d’une autorité administrative, régulatoire ou autre dans l’exercice 
de ses compétences légales vis-à-vis de l’opération de mise en réserve ou d’un aspect de cette 
opération ou que ce soit en raison de tout autre futur évènement externe à la volonté d’Elia, cette 
dernière pourra récupérer, par le biais des tarifs pour obligations de service public ou des surcharges 
qui sont ou seront applicables en région wallonne , le solde intégral des coûts que ce(s) mécanisme(s) 
a (ont) mis à sa charge » 
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IV.4.5 Opmerking van de CREG 

107. De CREG merkt op dat Elia deze garanties alleen vraagt ten aanzien van de dekking 

en de recuperatie van de kosten. De CREG gaat ervan uit dat dit, mutatis mutandis, tevens 

van toepassing zal zijn op inkomstenmeevallers.   

IV.5 Toelichting van Elia betreffende de eerste term van het 
tarief 

108. Elia heeft in haar voorlopig tariefvoorstel aangedrongen op het feit dat haar voorlopig 

tariefvoorstel geen betrekking had op de eerste term van de toeslag, welke van toepassing 

blijft op zijn huidige niveau van 13,8159 EUR/MWh: 

"De toekomstige ontwikkeling van deze prijs (de eerste term) is afhankelijk van de feitelijke 
ontwikkeling van de nettopositie van deze component van de toeslag. Een voortdurende 
monitoring zal worden gehandhaafd ten aanzien van de aankopen van GSC, die Elia in de 
komende jaren, met name afhankelijk van de ontwikkeling van de markt voor 
groenestroomcertificaten, het hoofd zal moeten bieden. Het al dan niet haalbaar zijn van het 
vermijden van een (significante) stijging van deze eerste term, wordt rechtstreeks 
geconditioneerd door de snelheid en de mate van sanering van de markt voor 
groenestroomcertificaten, zoals « En cas d’annulation/arrêt (anticipé)/amendement du 
mécanisme de mise en réserve/portage et/ou du mécanisme de l’exonération partielle, et/ou 
de l’obligation de service public en matière de certificats verts, que ce soit suite à une 
modification de la réglementation au sens le plus large, ou à une révision de la position d’une 
autorité administrative, régulatoire ou autre dans l’exercice de ses compétences légales vis-
à-vis de l’opération de mise en réserve ou d’un aspect de cette opération ou que ce soit en 
raison de tout autre futur évènement externe à la volonté d’Elia, cette dernière pourra 
récupérer, par le biais des tarifs pour obligations de service public ou des surcharges qui sont 
ou seront applicables en région wallonne , le solde intégral des coûts que ce(s) mécanisme(s) 
a (ont) mis à sa charge ».Alvorens een verlaging van deze eerste component mogelijk is, zal 
het derhalve in ieder geval nodig zijn om over te gaan tot het verlengen van de handhaving 
van de prijs teneinde de gevolgen van de gedeeltelijke vrijstellingen te compenseren op een 
moment waarop hun financiering niet langer middels de verkoop van in reserve geplaatste 
GSC gegarandeerd zal worden. In die zin is er dan een financiële vergoeding ten aanzien van 
de oorspronkelijke situatie waarin de geldmiddelen die zijn vrijgemaakt door de plaatsing in 
reserve van GSC groter zijn dan de bedragen die nodig zijn voor de afzonderlijke vrijstellingen. 
"14 

  

                                                
14 Vertaling van: « L’évolution future de ce prix (le premier terme) est tributaire de l’évolution effective de la position 
nette de cette composante de la surcharge. Une surveillance continue sera maintenue vis-à-vis des achats de CV 
auxquels Elia devra faire face durant les prochaines années, en fonction notamment de l’évolution du marché des 
certificats verts. La faisabilité ou non d’éviter une hausse (significative) de ce premier terme est directement 
conditionnée par la vitesse et le degré d’assainissement du marché des certificats verts, comme indiqué par le 
Gouvernement wallon dans ses objectifs depuis 2013.  
Par ailleurs, avant qu’une réduction de cette première composante ne soit envisageable, il sera en tout état de 
cause nécessaire de procéder au prolongement du maintien du prix afin de compenser les effets des exonérations 
partielles à un moment où leur financement ne sera plus assuré via la vente de CV mis en réserve. En ce sens, il 
y a compensation économique vis-à-vis de la situation initiale où les moyens dégagés par la mise en réserve de 
CV sont supérieurs aux montants nécessaires aux seules exonérations. » 
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109. De CREG heeft kennis genomen van dit standpunt van Elia van 8 juni 2015. 

110. Elia heeft, in de context van de vermindering van de voorziene financieringskosten, 

in haar tariefvoorstel van 6 juli 2015 het volgende opgenomen: 

"Het totaalbedrag van 275 MEURO, lager dan de nagestreefde 300 MEUR, en de 
gemiddelde rentevoet van 2,4% per jaar, lager dan de eerder aangegeven voorlopige 
rentevoet van 2,5% per jaar, verklaren dat de door Solar Chest te factureren jaarlijkse 
financiële lasten ongeveer 900 kEUR per jaar lager zijn ten opzichte van de in het 
Voorlopige tariefvoorstel van 8 juni 2015 vermelde waarden. Er dient desalniettemin 
in gedachten gehouden te worden dat de terugkeer naar een begrotingsevenwicht 
van de toeslag Waalse GSC een financiering vereiste van ten minste 300 MEUR. 
Naast deze lagere kosten voor Solar Chest, zou derhalve het risico kunnen bestaan 
op een toename van de nettofinancieringskosten die toegewezen moeten worden aan 
de nettopositie van de toeslag Waalse GSC. De vaststelling van deze 
nettofinancieringskosten zal plaatsvinden bij het toezicht op deze nettopositie zodat 
een eventuele behoefte tot aanpassing van de prijs van de eerste term van de toeslag 
na 2016 kan worden beoordeeld, afhankelijk van de feitelijke ontwikkeling van de 
markt voor GSC. "15 

111. De CREG neemt kennis van dit standpunt van Elia van 6 juli 2015. 

 

 

  

                                                
15 Vertaling van: « Le montant total de 275 MEUR, inférieur aux 300 MEUR recherchés, et le taux moyen 
de 2,4 % par an, inférieur au taux provisoire de 2,5% par an affiché précédemment, expliquent que les 
charges financières annuelles à facturer par Solar Chest sont inférieures d’environ 900 kEUR par an 

vis‐à‐vis des valeurs affichées dans la Proposition tarifaire préliminaire du 8 juin 2015. Il faut néanmoins 
garder à l’esprit que le retour à l’équilibre budgétaire de la surcharge CV wallons nécessitait un 
financement d’au moins 300 MEUR. A côté de cette diminution de la facture de Solar Chest, on pourrait 
donc assister à une augmentation des charges financières nettes à associer à la position nette de la 
surcharge CV wallons. La détermination de ces charges financières nettes interviendra lors du suivi de 
cette position nette en vue d’apprécier un éventuel besoin d’adaptation du prix du premier terme de la 
surcharge après 2016, en fonction de l’évolution réelle du marché des CV. » 
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V. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

112. Dit algemeen voorbehoud wordt geformuleerd, onverminderd de garanties 

opgenomen onder punt IV.4. 

De CREG benadrukt dat het feit dat er in deze beslissing over de bepalende elementen van 

het toaal inkomen die verband houden met deze openbare dienstverplichting geen opmerking 

wordt gemaakt, niet kan worden geïnterpreteerd als een stilzwijgend akkoord over deze 

elementen in de toekomst. 

Aangezien het tariefvoorstel op een toekomstprognose is gebaseerd, zullen het werkelijke 

totaal inkomen en de werkelijke hoeveelheden onvermijdelijk afwijken van het totaal geraamde 

inkomen en van de geraamde hoeveelheden in het tariefvoorstel. De CREG behoudt zich 

derhalve het recht voor om de rechtvaardiging en redelijkheid van alle elementen van het totaal 

inkomen in de komende jaren te beoordelen en grondig te evalueren, met name tijdens ex post 

controles. Wat betreft de tariefverslagen die worden ingediend om de toepassing van de 

tarieven te rechtvaardigen, kan het louter respecteren van het in het tariefvoorstel geraamde 

bedrag van het totaal inkomen geen rechtvaardiging vormen van het redelijk karakter van de 

elementen die het totaal inkomen bevat.   
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VI. DISPOSITIEF 

Gelet op artikel 12 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt; 

Gelet op het besluit (Z)111124-CDC-1109/1 van de CREG van 24 november 2011 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; 

Gelet op het Waalse decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt, in het bijzonder artikelen 42 en 42bis; 

Gelet op het voorlopig tariefvoorstel van Elia van 8 juni 2015 "betreffende een inwerkingtreding 

vanaf 1 september 2015 van de tweede term van de toeslag"; 

Gelet op het tariefvoorstel van Elia van 6 juli 2015 "betreffende een inwerkingtreding vanaf 1 

september 2015 van de tweede term van de toeslag"; 

Gelet op de e-mails die op 30 september 2013, 8 oktober 2013, 5 november 2013, 13 

december 2013, 30 april 2015, 17, 21, 25, 29 en 30 mei 2015; 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 22, 23 en 27 

juni 2015, 2, 6 en 8 juli 2015 tussen Elia en de CREG werden uitgewisseld; 

Gelet op de brief van de CREG aan Elia op 13 december 2013; 

Gelet op voorgaande analyse; 

Overwegende het buitengewone karakter van de voorgestelde plaatsing in reserve (zie §§ 16, 

18 en 19 supra); 

Overwegende dat het voorlopig tariefvoorstel van Elia een wezenlijk onderdeel uitmaakt van 

het tariefvoorstel van 6 juli 2015 (zie Inleiding); 

Overwegende dat de datum van tenuitvoerlegging van de plaatsing in reserve was vastgesteld 

op 30 juni 2015; 

Overwegende dat het ontwerp van Overeenkomst voor de plaatsing in reserve in 

overeenstemming is met artikelen 34, 4°, 40, tweede lid, 42 en 42bis van het 

elektriciteitsdecreet (zie §§ 55 en 56 supra); 
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Overwegende het formeel gecommuniceerde standpunt van de Dienst Voorafgaande 

Beslissingen betreffende de btw-behandeling van de transactie (zie §§ 43 en 58 supra); 

Overwegende dat de CREG geen enkel onredelijk element heeft vastgesteld wat betreft de 

geraamde kosten met betrekking tot de diensten van Bank Degroof (zie § 64 supra); 

Overwegende dat de CREG geen enkel onredelijk element heeft vastgesteld wat betreft de 

geraamde kosten met betrekking tot de diensten van NautaDutilh (zie § 65 supra); 

Overwegende dat de CREG geen bezwaar heeft tegen de spreiding van de aanloopkosten 

van Solar Chest over een periode van vijf jaar (zie § 67 supra); 

Overwegende dat de CREG geen enkel onredelijk element heeft vastgesteld wat betreft de 

geraamde jaarlijkse exploitatiekosten (exclusief financieringskosten) voorgesteld door Solar 

Chest (zie § 72 supra); 

Overwegende dat de CREG de vork van rentevoeten voor de schijven van de voorgestelde 

obligatieleningen redelijk acht (zie §§ 74 en 78 supra); 

Overwegende dat de reële gemiddelde rentevoet van de obligatielening minder hoog is dan in 

het voorlopige tariefvoorstel (zie § 79 supra);  

Overwegende dat de CREG geen enkel onredelijk element heeft vastgesteld wat betreft de 

geraamde aanloopkosten voorgesteld door Elia (zie § 80 supra); 

Overwegende dat de CREG geen bezwaren heeft tegen de spreiding van de aanloopkosten 

van Elia over een periode van vijf jaar (zie § 83 supra); 

Overwegende dat de CREG geen enkel onredelijk element heeft vastgesteld wat betreft de 

geraamde terugkerende kosten voorgesteld door Elia (zie § 84 supra); 

Overwegende dat de informatie betreffende de hoeveelheid vrijgestelde energie door de 

CWaPE is beoordeeld (zie § 86 supra); 

Overwegende het voorstel van Elia om rekening te houden met een constante hoeveelheid 

vrijgestelde energie (zie § 88 supra); 

Overwegende de voorgestelde berekening van de waarde van de tweede tarifaire term (zie 

§§ 90 tot 95 supra); 
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Overwegende de praktische toepassingsmodaliteiten van de implementatie van de 

terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen met betrekking tot de eerste term van het tarief, 

met name zoals uitgelegd tijdens de vergadering van 29 juni 2015 (zie § 99 supra);   

Overwegende dat Elia het voor de transactie absoluut noodzakelijk acht dat de CREG haar 

standpunt over drie gevraagde garanties bevestigt en verduidelijkt (zie § 99 supra); 

Overwegende het standpunt van de CREG over de drie garanties (zie §§ 100 tot 108 supra); 

Overwegende dat de verwachte datum van inwerkingtreding van de tweede term 1 september 

2015 is; 

Overwegende dat het voorlopige tariefvoorstel geen betrekking had op de eerste term van het 

tarief (zie § 109 supra); 

Overwegende dat het tariefvoorstel van 6 juli 2015 geen aanpassing van de eerste term van 

het tarief omvat (zie § 111 supra); 

Besluit de CREG het tariefvoorstel van 6 juli 2015, betreffende de tenuitvoerlegging vanaf 1 

september 2015 van de tweede term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor 

de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, goed te keuren. 

Deze beslissing vervangt beslissing (B) 150618-CDC-658 E/34 betreffende de vraag tot in 

beginsel verleende goedkeuring van het voorlopig tariefvoorstel, ingediend door NV Elia 

System Operator ten aanzien van een tenuitvoerlegging van de tweede term van het tarief 

voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië. 

 

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