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INLEIDING 

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

analyseert hierna de vraag tot goedkeuring van het Aangepast tariefvoorstel 2016-2019 voor 

het transmissienet van elektriciteit en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, 

op 9 november 2015 ingediend door de NV Elia System Operator (hierna: “Elia”).  Elia heeft 

dit Aangepast tariefvoorstel ingediend gevolg gevend aan de Ontwerpbeslissing1 van de 

CREG van 9 oktober 2015. 

Naast de inhoudstafel, de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat de voorliggende 

beslissing uit 10 delen: 

1) het eerste deel bevat de juridische grondslag waarop de CREG zich baseert voor 

het nemen van de huidige beslissing; 

2) de gevolgde procedure wordt beschreven in het tweede deel; 

3) in het derde deel analyseert de CREG de investeringen, de hypotheses waarmee 

rekening werd gehouden bij het opstellen van het tariefvoorstel en de 

voorbehouden  die Elia gemaakt heeft; 

4) het voorgestelde totaal inkomen wordt geanalyseerd in het vierde deel; 

5) de volumes aan vermogen en energie waarvan Elia uitgaat, worden behandeld in 

het vijfde deel; 

6) de toewijzing van het totaal inkomen aan de tarieven wordt in het zesde deel 

geanalyseerd; 

7) de analyse van de tarieven en van de voorgestelde tarifaire modaliteiten wordt in 

het zevende deel bekeken; 

8) de CREG behandelt de toeslagen in het achtste deel; 

9) in het negende deel wordt een algemeen voorbehoud geformuleerd; 

10) het dispositief van de huidige beslissing is opgenomen in het tiende en laatste 

deel.  

                                                
1 CREG, Ontwerpbeslissing (B)151009-CDC-658E/36 over de vraag tot goedkeuring van het 
ingediende tariefvoorstel door de NV Elia System Operator voor de regulatoire periode 2016-2019, 9 
oktober 2015. 
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In elk van de voornoemde delen gaat de CREG na en beoordeelt zij welk gevolg Elia 

gegeven heeft aan de vragen tot aanpassing die de CREG geformuleerd heeft in haar 

Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015. 

Om goedgekeurd te kunnen worden, moest het tariefvoorstel op een aantal problematische 

punten aangepast worden, tenzij de CREG in haar eindbeoordeling voldoende overtuigd was 

van de redenering of van de bedragen die Elia aangebracht had. 

Het Directiecomité van de CREG heeft de huidige beslissing genomen in zijn vergadering 

van 3 december 2015. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

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

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

elektriciteitsmarkt. 

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

organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

“Elia“: Elia System Operator NV die met ingang van 17 september 2002 op federaal niveau 

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

van 29 april 1999. Elia System Operator NV beschikt eveneens over de nodige licenties van 

de drie gewesten voor de elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV en 70 kV. Alle 

elektriciteitsnetten onder haar beheer hebben daarom een transmissiefunctie. 

“Tariefmethodologie“: de methodologie bedoeld in artikel 12, §2 van de Elektriciteitswet en 

opgesteld door de CREG in haar besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van 18 december 2014 tot 

vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de netten 

met een transmissiefunctie is beschikbaar2 op de website van de CREG. 

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

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

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

Groothertogdom Luxemburg. 

Als gevolg van de grote vermaasdheid van de Belgische elektriciteitsnetten is de perimeter 

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

waarvan het spanningsniveau hoger is dan 70.000 Volt; alle andere netten onder het beheer 

van Elia hebben ook een transmissiefunctie.  

Daarom wordt de volledige netinfrastructuur met transmissiefunctie beheerd als een unieke 

technische eenheid. De methodologie is derhalve van toepassing op alle in België 

gereguleerde activiteiten van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, 

ongeacht het spanningsniveau. 

 

                                                
2 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1109-7NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1109-7NL.pdf
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“Voorlopige Tarifaire Methoden“: De gecoördineerde versie van het besluit van de CREG 

(Z)111124-CDC-1109/1 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en 

vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en de toegang tot het 

elektriciteitsnet met een transmissiefunctie, bedoeld als overgangsmaatregel tot de 

goedkeuring van de tariefmethodologie. 

 “Tariefvoorstel“: alle in artikel 12, §6 van de Elektriciteitswet en in artikel 2 van de 

tariefmethodologie documenten bedoeld, opgesteld in overeenstemming met het ex ante 

rapporteringsmodel. Zo omvat het tariefvoorstel het geraamde totaal inkomen, alle tarieven 

onderworpen aan de goedkeuring van de CREG (te weten de transmissietarieven enerzijds 

en de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen anderzijds) en alle andere inlichtingen 

die nodig zijn om de twee bovengenoemde elementen te controleren en te evalueren. 

“Aangepast tariefvoorstel“: het tariefvoorstel bedoeld in artikel 4, §3, 3e lid van het akkoord 

van 25 augustus 2014. 

“Correctief tariefvoorstel 2012-2015“: het tariefvoorstel 2012-2015 voor het 

elektriciteitstransmissienet zoals rechtgezet door Elia naar aanleiding van het arrest van het 

Hof van Beroep van Brussel van 6 februari 2013. 

 “Rapporteringsmodel“: de tabellen en richtlijnen bedoeld in Bijlage 1 van de 

Tariefmethodologie, die tot doel hebben de tarifaire rapportering tussen Elia en de CREG te 

stroomlijnen.   

In een akte van de CREG met een ex ante karakter, zoals deze akte, die tot doel heeft om 

een beslissing te nemen over de voorgestelde nettarieven vóór de aanvang van de 

regulatoire periode, wordt het "ex ante (rapporterings)model" gebruikt, eveneens beschikbaar 

op de website van de CREG3, gebruikt. 

 “Tariefverslag“ verslag met de werkelijke waarden van de uiteenlopende elementen van het 

totaal inkomen en de vergelijking ervan met de in het tariefvoorstel opgenomen 

gebudgetteerde bedragen voor het exploitatiejaar. Die vergelijking geeft aanleiding tot saldi 

die voortvloeien uit verschillen tussen het goedgekeurde totaal inkomen (kosten en 

opbrengsten) en de gerealiseerde boekhoudkundige resultaten.  

                                                
3 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
RichtlijnenExAnte.pdf en http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
RapporteringsmodelExAnte.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RichtlijnenExAnte.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RichtlijnenExAnte.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExAnte.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExAnte.pdf
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De (positieve of negatieve) verschillen als gevolg van een afwijking in de verkopen of de 

volumes vergeleken met dat wat voorzien was in het budget, zijn eveneens onderdeel van 

die saldi. Het totaal inkomen en de saldi worden berekend op basis van de consolidatie van 

de werkelijke financiële gegevens van de NV Elia System Operator, de NV Elia Asset en de 

NV Elia Engineering, en wordt opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig 

referentiekader dat in België van toepassing is.  

Het tariefverslag mag niet verward worden met het jaarverslag van Elia (bijvoorbeeld dat 

voor 2014, zoals beschikbaar op de website van Elia sinds 10 april 2015), en met de 

geconsolideerde jaarrekening van Elia (die op 19 mei 2015 werd goedgekeurd door de 

algemene vergadering van aandeelhouders en werd neergelegd bij de Nationale Bank van 

België): de voornoemde documenten werden opgemaakt in overeenstemming met de 

International Financial Reporting Standards zoals aangenomen voor gebruik in de Europese 

Unie. De consolidatiegrondslagen van deze financiële verslagen zijn daarom verschillend 

van de beginselen die bij het opmaken van het tariefverslag worden gebruikt4. 

In een akte van de CREG met een ex post karakter, zoals een tariefverslag, die tot doel heeft 

om een beslissing te nemen over het werkelijke totaal inkomen en over de werkelijke 

toepassing van de goedgekeurde nettarieven, dus aan het eind van elk jaar van de 

betreffende regulatoire periode, wordt het "ex post (rapporterings)model" gebruikt, tevens 

beschikbaar5 op de website van de CREG. 

“Transfer Pricing Policy“: Akkoord met Elia dat op 11 januari 2010 door de CREG werd 

goedgekeurd en vier gevallen omvat: TP0, TP1, TP2, TP3 en TP4.  TP1 heeft betrekking op 

de werken voor rekening van derden in België. TP2 heeft betrekking op de werken voor 

rekening van derden in het buitenland. TP3 betreft de financiële participaties van Elia die in 

België als gereguleerd worden beschouwd. TP4 betreft de financiële participaties van Elia 

die in België als niet-gereguleerd worden beschouwd. TP0 heeft betrekking op de andere 

activiteiten van de netbeheerder in België. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit akkoord vervangen 

door meerdere bepalingen opgenomen in de tariefmethodologie. 



                                                
4 Dit verschil werd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
bevestigd in haar brief van 16 augustus 2010: "Tijdens het onderzoek [… ] heeft het Directiecomité 
van de CBFA vastgesteld dat er twee denkwijzen naast elkaar bestonden, waarvan de ene aan de 
grondslag van de opstelling van de consolidatierekeningen lag en de andere aan de basis van de 
tariefbepaling”. 
5 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
RichtlijnenExPost.pdf en http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
RapporteringsmodelExPost.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RichtlijnenExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RichtlijnenExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExPost.pdf
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I. JURIDISCHE GRONDSLAG 

1. Artikel 12, §6, van de Elektriciteitswet bepaalt: “de netbeheerder stelt het 

tariefvoorstel op, rekening houdend met de tariefmethodologie die werd opgesteld door de 

commissie, en dient deze in, met inachtneming van de invoerings- en 

goedkeuringsprocedure voor de tarieven“. 

Artikel 12, §2, van de Elektriciteitswet bepaalt dat de CREG de tariefmethodologie die de 

netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van zijn tariefvoorstel in overleg met deze 

beheerder uitwerkt en dat daarbij een door onderlinge overeenstemming vastgestelde 

procedure moet worden gevolgd, bij gebreke waarvan de Elektriciteitswet een minimale 

overlegprocedure vaststelt waaraan voldaan moet worden. 

Daartoe hebben de CREG en de NV Elia System Operator op 12 februari 2014 een akkoord 

gesloten betreffende de procedure voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het 

beheer van het transmissienet van elektriciteit.  Dit akkoord werd gewijzigd op 12 juni 2014. 

Op 18 december 2014 heeft de CREG een besluit (Z)141218-CDC-1109/7 aangenomen tot 

vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. Dit besluit is op 1 januari 2015 (art. 49) in 

werking getreden. Artikel 47 van de Tariefmethodologie heft de Voorlopige Tarifaire 

Methoden op. 

2. Artikel 12, §7, van de Elektriciteitswet bepaalt: “de commissie onderzoekt het 

tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt haar gemotiveerde beslissing 

mee aan de netbeheerder met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure 

voor de tarieven“.  

3. Artikel 12, §8, van de Elektriciteitswet bepaalt dat die procedure het voorwerp 

uitmaakt van een akkoord tussen de CREG en de netbeheerder, en dat bij gebreke hieraan 

een door de wet bepaalde procedure van toepassing is. 

De procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot 

wijziging van de tarieven is op 25 augustus 2014 overeengekomen tussen de CREG en de 

NV Elia System Operator. 
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4. Artikel 12ter van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

“Art.  12ter. De commissie motiveert en rechtvaardigt volledig en op omstandige 

wijze haar tariefbeslissingen, zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op 

het vlak van de tariefvoorstellen, teneinde de jurisdictionele controle ervan mogelijk 

te maken.   

Indien een beslissing op economische of technische overwegingen steunt, maakt de 

motivering melding van alle elementen die de beslissing rechtvaardigen. 

Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle 

gegevens die in aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken. 

Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar 

website de handelingen met individuele of collectieve draagwijdte die werden 

aangenomen in uitvoering van haar opdrachten krachtens de artikelen 12 tot 

12quinquies, alsook iedere gerelateerde voorbereidende handeling, 

expertiseverslag, commentaar van de geraadpleegde partijen.  Bij het verzekeren 

van deze openbaarheid vrijwaart zij de vertrouwelijkheid van de commercieel 

gevoelige informatie en/of informatie met een persoonlijk karakter.  De commissie 

stelt hiertoe, na overleg met de betrokken elektriciteitsbedrijven, richtsnoeren op die 

de informatie aangeven die binnen het toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid 

valt. 

De commissie hecht aan haar definitieve handeling een commentaar dat de 

beslissing om de commentaren van de geconsulteerde partijen al dan niet in 

aanmerking te nemen rechtvaardigt.“ 

De richtsnoeren van de CREG met betrekking tot de informatie die als vertrouwelijk dient te 

worden beschouwd omwille van haar commercieel gevoelig of omwille van haar persoonlijk 

karakter, bedoeld in artikel 12ter, 3de lid, werden door de CREG vastgelegd in de beslissing 

(B)140828-CDC-336 van 28 augustus 20146. 

5. Artikel 23, § 2, 2de lid, 14°, van de Elektriciteitswet voorziet dat de CREG de 

bevoegdheden uitoefent, bedoeld in de artikelen 12 tot 12quinquies. 

6. De artikelen 12, § 7, en 23, § 2, 2de lid, 14°, vormen de juridische grondslag voor de 

huidige beslissing.     

 

 

                                                
6 Richtsnoeren inzake tarieven (R)140828-CDC-1336 over “de informatie die als vertrouwelijk te 
beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan”.  Dit 
document is beschikbaar op de website van de CREG: 
http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1336NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1336NL.pdf


 

            12/165 

II. DE PROCEDURE 

II.1 Antecedenten 

7. De procedure gevolgd voor het indienen en het behandelen van het tariefvoorstel 

2016-2019 maakt het onderwerp uit van het akkoord van 25 augustus 2014 tussen de CREG 

en Elia en is consulteerbaar op de website van de CREG7 (hierna: het Akkoord van 25 

augustus 2015). 

8. Terwijl deze procedure voorheen over het algemeen een aanvang vond op 30 juni 

van het laatste jaar van de regulatoire periode, is de procedure voor het indienen en 

behandelen van het tariefvoorstel aangevat vanaf het moment van goedkeuring van de 

tariefmethodologie, nl. op 14 december 2014. Deze tariefmethodologie voorziet immers een 

aantal stimulansen, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening van Elia, 

die de uitvoering van aanvullend voorbereidend werk vereisten. 

Enerzijds ging het om het opstellen van concrete toepassingsmodaliteiten die krachtens 

artikel 23 van de tariefmethodologie zouden moeten leiden tot een akkoord tussen de CREG 

en Elia. Dat akkoord, gesloten op 25 juni 2015, is beschikbaar op de website van de CREG8. 

Anderzijds heeft Elia na 14 december 2014 in het kader van artikel 25, §3 van de 

tariefmethodologie een voorstel uitgewerkt dat de mogelijkheid voorziet om bijzondere 

stimulansen voor belangrijke en specifieke investeringsprojecten toe te kennen. In het 

stadium van de goedkeuring van de tariefmethodologie werd immers geen enkel voorstel 

aan de CREG voorgelegd. Aangezien de Tariefmethodologie voorziet dat deze bijzondere 

stimulansen voor belangrijke en specifieke investeringsprojecten eraan toegevoegd zullen 

worden, heeft de CREG hierover een openbare raadpleging georganiseerd die heeft 

plaatsgevonden van 24 augustus tot en met 14 september 2015. Tijdens zijn vergadering 

van 26 november 2015 heeft het Directiecomité van de CREG deze stimulansen 

goedgekeurd in de vorm van een Bijlage 4 aan de Tariefmethodologie. 

9. Tijdens werkvergaderingen van 13 maart, 24 maart en 1 april 2015 heeft Elia de 

CREG geïnformeerd over een aantal te verwachten ontwikkelingen in haar tariefvoorstel 

2016-2019. 

                                                
7 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf  
8 Website van de CREG:  
http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf
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10. In overeenstemming met artikel 2, § 1, 2de lid van het akkoord van 25 augustus 

2014, heeft Elia de betrokken elektriciteitsondernemingen geraadpleegd over de bepalende 

elementen van de voorziene evoluties in haar toekomstig tariefvoorstel. Die 

marktraadpleging vond plaats van 20 april 2015 tot en met 4 mei 2015. De documenten die 

ter raadpleging voorgelegd werden, zijn consulteerbaar op de website van Elia9. Het 

raadplegingsverslag van Elia van 30 juni 2015 werd eveneens op haar website 

gepubliceerd10. 

11. Na een aantal werkvergaderingen hebben de CREG en Elia op 25 juni 2015 een 

akkoord getekend over de modaliteiten van de stimulansenregulering van toepassing op Elia 

in de periode 2016-2019 (hierna: het akkoord van 25 juni 2015).   

12. Op 25 juni 2015 heeft de CREG met haar beslissing (B)15025-CDC-658E/33 

eveneens het saldo goedgekeurd van de kosten van groep 1 voor het exploitatiejaar 2014 en 

het totaal gecumuleerde saldo van de exploitatiejaren 2011, 2012, 2013 en 2014 dat moest 

overgedragen worden naar de tarieven 2016-2019. 

13. Op 30 juni 2015 heeft de CREG het tariefvoorstel van Elia voor de regulatoire 

periode 2016-2019 ontvangen. Zoals voorzien in het akkoord van 25 augustus 2014 bevat dit 

tariefvoorstel eveneens het raadplegingsverslag van Elia van 30 juni 2015 evenals de 

commentaren van de geraadpleegde partijen. 

14. Op 16 juli 2015, 13 augustus 2015, 16 en 24 september 2015 en op 1 oktober 2015 

vonden er werkvergaderingen plaats tussen Elia en de CREG.  Tijdens die 

werkvergaderingen heeft de netbeheerder uitleg gegeven over zijn tariefvoorstel of over 

bepaalde specifieke thema’s.   

15. Op 17 juli 2015 had de CREG het tariefvoorstel goedgekeurd dat Elia ingediend had 

met het oog op de toepassing vanaf 1 september 2015 van de tweede term van het tarief 

voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie in Wallonië. 

16. Op 21 augustus 2015 heeft de CREG haar vraag tot bijkomende informatie met 

betrekking tot het tariefvoorstel gericht aan Elia. 

                                                
9 Website van Elia:  
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/20150420-MASTER-NL_Final-for-consultation.pdf  
10 Website van Elia:  
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/20150630-Consultatierapport_tarieven_final_publiek-
NL.pdf  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/20150420-MASTER-NL_Final-for-consultation.pdf
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/20150630-Consultatierapport_tarieven_final_publiek-NL.pdf
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/20150630-Consultatierapport_tarieven_final_publiek-NL.pdf
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17. Op 21 september 2015 heeft de CREG het grootste deel van de gevraagde 

bijkomende informatie van Elia ontvangen. 

18. Op 21, 22, 23, 24 en 28 september 2015 en op 6 oktober 2015 heeft de CREG per 

e-mail bepaalde bijkomende uitleg gevraagd aan Elia.   

19. Op 29 september en op 2 en 6 oktober 2015 heeft Elia per e-mail enkele van de 

gevraagde inlichtingen gestuurd.  Het antwoord van Elia van 2 oktober bevatte eveneens 

een verzoek tot aanpassing van het tarief voor openbare dienstverplichting voor de 

financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en Warmtekrachtkoppeling 

(WKK) in Vlaanderen. 

20. Op 2 oktober 2015, heeft de CREG ook het tariefvoorstel van Elia ontvangen over 

de strategische reserve voor de winterperiode. 

21. Op 5 oktober 2015 heeft Elia aan de CREG en aan de gewestelijke regulatoren een 

voorstel van aanpassing van het toegangscontract bezorgd.  Die aanpassingen zijn nodig om 

de contractuele relatie tussen Elia en de netgebruikers in lijn te brengen met de nieuwe 

tariefmethodologie (onder meer met het oog op de toepassing van de aangepaste werkwijze 

inzake ter beschikking gesteld vermogen).  Het is de bedoeling dat Elia in het najaar van 

2015 de nieuwe contractvoorwaarden en -afspraken vastlegt met de individuele 

netgebruikers. 

22. Op 9 oktober 2015 heeft het Directiecomité van de CREG de ontwerpbeslissing 

(B)151009-CDC-658E/36 aangenomen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

voor de regulatoire periode 2016-2019 ingediend door de NV Elia System Operator (hierna: 

“de Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015”). 

23. In toepassing van artikel 4, § 3, 2de alinea van het Akkoord van 25 augustus 2014 

met betrekking tot de procedure voor het indienen en goedkeuren van Tariefvoorstellen en 

voorstellen tot wijziging van de tarieven heeft de CREG Elia, in haar begeleidende brief van 

9 oktober 2015 aan Elia, uitgenodigd om indien gewenst een hoorzitting op 16 oktober 2015 

te vragen.  

Elia heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft tijdens deze hoorzitting haar 

bemerkingen uiteengezet met betrekking tot de Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015.  Elia 

heeft bij deze gelegenheid ook aangegeven dat zij een Aangepast tariefvoorstel zou 

indienen. 

Het proces-verbaal van die hoorzitting is als bijlage aan deze beslissing gevoegd. 



 

            15/165 

24. Op 21, 22, 23 en 27 oktober 2015 zijn er werkvergaderingen gehouden tussen de 

medewerkers van Elia en de CREG.  Tijdens deze vergaderingen heeft Elia verklaard op 

welke manier zij gevolg zou kunnen geven aan de aanpassingen gevraagd door de CREG. 

25. Via e-mails uitgewisseld in oktober en november 2015 hebben de CREG en Elia 

respectievelijk bijkomende inlichtingen gevraagd en ontvangen. 

26. Op 9 november 2015 heeft Elia haar Aangepast tariefvoorstel voor de regulatoire 

periode 2016-2019 ingediend bij de CREG. 

27. Op 26 november 2015 heeft het Directiecomité van de CREG het Besluit11 tot 

vaststelling van Bijlage 4 aan de Tariefmethodologie aangenomen. 

 

II.2 De gevolgde procedure en de volledigheid van het 
dossier 

28. De CREG stelt vast dat zowel zijzelf als Elia tot op datum van deze beslissing de 

stappen en de termijnen gerespecteerd hebben die voorzien waren in het akkoord van 25 

augustus 2014. 

In de Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2014 vormden hierop slechts een uitzondering: 

1) een bepaald aantal facetten van het tarifaire proces met betrekking tot de 

strategische reserve: in haar tariefvoorstel van 30 juni 2015 had Elia slechts 

onvolledige informatie opgenomen over de operationele kosten die verband 

houden met deze openbare dienstverplichting en heeft daarover pas op 2 oktober 

2015 een afzonderlijk tariefvoorstel aan de CREG overhandigd; 

2) de recente tarifaire problemen die Elia in haar antwoord van 2 oktober 2015 

signaleerde aangaande het tarief met betrekking tot de openbare 

dienstverplichting tot financiering van maatregelen ter ondersteuning van 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen. 

 

                                                
11 CREG, Besluit (Z)151126-CDC-1109/9 tot vaststelling van bijlage 4 van de tariefmethodologie voor 
het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, 26 november 
2015. 
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Hoewel zij zich bewust is van de bijzondere problemen die zich in de voorbereiding van het 

dossier over de strategische reserve hebben voorgedaan en beseft dat de tariefbeslissing 

hierover pas laattijdig kon genomen worden, wenst de CREG dit dossier toch volledig 

opgenomen te zien in het Tariefvoorstel, desgevallend met de formulering van een 

bijkomend voorbehoud over de cijfermatige ontwikkelingen. 

Over de twee voornoemde elementen heeft de CREG zich eveneens in de voorliggende 

beslissing uitgesproken. 
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III. ANALYSE VAN DE INVESTERINGEN, VAN 

DE HYPOTHESES WAARMEE REKENING 

WERD GEHOUDEN BIJ HET OPSTELLEN 

VAN HET TARIEFVOORSTEL EN VAN DE 

VOORBEHOUDEN GEFORMULEERD DOOR  

ELIA 

III.1 Analyse van de investeringen en de desinvesteringen 

29. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueren de investeringen zoals weergegeven 

in de hiernavolgende tabel 1. 

Tabel 1:  Evolutie van de investeringen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

 

In het Aangepast tariefvoorstel heeft Elia hieraan geen wijzigingen aangebracht. 

30. De CREG stelt een belangrijke stijging van de investeringen vast in de periode 

2016-2019 ten opzicht van de voorgaande jaren.  De belangrijkste driver hiervan is de 

categorie "Europese integratie", die 45% vertegenwoordigt van de totale investeringen van 

de tarifaire periode 2016-2019. 
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Tabel 2:  Evolutie van de investeringen in 2014-2019 

 

31. De categorie “Europese integratie” is een verzameling van alle projecten met 

betrekking tot de versterking van het 380 kV netwerk, de interconnecties met de buurlanden 

en de aansluiting van de offshore windparken.  De projecten zijn opgenomen in het Federaal 

Ontwikkelingsplan van het transmissienet, bedoeld in artikel 13 van de Elektriciteitswet, en 

zijn van essentieel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en om de 

hernieuwbare energie te integreren. 

De verschillende voorziene interconnecties zullen de importmogelijkheden vanuit de 

buurlanden aanzienlijk doen toenemen.  Voor België (en voor de Belgische consument) zijn 

deze investeringen van belang om op die manier via het mechanisme van marktkoppeling 

toegang te krijgen tot de economisch meest voordelige energie.  De projecten Brabo, Alegro 

en Avelin-Horta behoren daartoe. 

Daarnaast zijn er nieuwe investeringen om het 380 kV netwerk te versterken.  De 

versterkingen zijn nodig om het hoofd te bieden aan de voorziene verhoging van de 

interconnectiecapaciteit, maar ook om de toenemende internationale transitstromen en de 

aansluiting van eventueel nieuwe productie-eenheden mogelijk te maken.  De projecten 

Lixhe-Herderen, Mercator-Horta en Van Eyck-Zutendaal-Gramme maken hier deel van uit. 

Tenslotte zijn er enkele grote investeringen die de integratie van hernieuwbare energie 

mogelijk maken.  Het Stevin project is noodzakelijk om de windenergie van de windparken 

op de Noordzee te integreren in het hoogspanningsnet. 
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Verder is Stevin eveneens noodzakelijk voor de realisatie van het NEMO project.  Het Stevin 

project is één van de belangrijkste projecten voor Elia in de volgende regulatoire periode.   

De totale kost ervan wordt geschat op 376 miljoen EUR en vertegenwoordigt circa 23% van 

het totale investeringsbudget voor de regulatoire periode.  Gezien het strategisch belang van 

deze investering en zijn kostprijs, zal de CREG dit project strikt opvolgen. 

32. De investeringen opgenomen in het Federaal Ontwikkelingsplan vertegenwoordigen 

in totaal 76% van het investeringsbudget van Elia.  Naast de investeringen “Europese 

integratie”, zijn er ook investeringen voor “behoud” en “herschikking”.  Hieronder vallen alle 

versterkingen, aansluitingen en vervangingen. 

33. De investeringen die niet opgenomen zijn in het Federaal Ontwikkelingsplan en de 

regionale investeringsplannen vertegenwoordigen integraal circa 16% van het totale budget 

2016-2019.  Een belangrijke toename van deze investeringen kan men waarnemen in 2019.  

De reden hiervan is een verschuiving tussen de categorieën omdat de lopende 

investeringsplannen niet reiken tot aan 2019.  

34. De CREG heeft de investeringen geanalyseerd en stelt vast dat Elia een ambitieus 

investeringsprogramma heeft voor de periode 2016-2019.  De investeringen opgenomen in 

het Federaal Ontwikkelingsplan en de regionale investeringsplannen zijn integraal 

opgenomen in het Tariefvoorstel.  Na analyse van de voorgestelde investeringen en hun 

kosten, stelt de CREG vast dat investeringskosten verantwoord zijn. 

35. Zowel in het tariefvoorstel als in het Aangepast tariefvoorstel van Elia evolueren de 

desinvesteringen als volgt: 

Tabel 3:  Evolutie van de desinvesteringen in 2014-2019 (in EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

Het hoge niveau van 2019 wordt onder andere verantwoord door de vervanging van 

klassieke geleiders door geleiders van het type “High Temperature Low Sag” op de 

verbinding Horta-Avelin. 
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III.2 Analyse van de hypotheses waarmee Elia heeft 
rekening gehouden 

36. Voor de opmaak van haar tariefvoorstel 2016-2019 is Elia uitgegaan van een aantal 

werkhypotheses.  Deze hebben betrekking op: 

1) de strikte scheiding tussen de in België gereguleerde activiteiten, de andere 

activiteiten van Elia met, waar nodig, de toepassing van de principes van de 

transfer pricing policy op basis van de vastgelegde standaarduurloonkosten en 

de verrekening van de indirecte kosten daarmee verbonden (zie ook onder IV.3 

infra); 

2) het vastleggen van de gehanteerde jaarvolumes aan verbruikte elektriciteit voor 

de rechtstreeks aangesloten netgebruikers (rond het niveau van 2012) en van de 

distributienetbeheerders (in dalende lijn sinds 2010) (zie ook onder V infra); 

3) het vastleggen van de jaarvolumes  geproduceerd op basis van een centraal 

productiepark met 5000 MW aan operationele nucleaire capaciteit, wat 

overeenkomt met het equivalent van Doel 1 integraal buiten dienst, Doel 2 buiten 

dienst vanaf 31 maart 2016 en Doel 3 en Tihange 2 integraal beschikbaar voor 

de periode 2016-2019 (zie ook onder V infra); 

4) het vastleggen van de jaarvolumes decentraal geproduceerd op basis van het 

scenario PRO van de studie “Prognoses voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling tot 2020“ (Vlaanderen), de studie “Actualisation 200* du 

plan pour la Maitrise Durable de l’Énergie“ (Wallonië), van de concessiehouders 

van de offshore windmolenparken, van het bestaande fotovoltaïsche 

productievermogen en van de totaal geïnstalleerde capaciteit van de decentrale 

eenheden op het ogenblik van de opmaak van het tariefvoorstel (zie ook onder V 

infra); 

5) een beperkt aantal productie-uren voor de STEG-centrales en de daaruit 

voortvloeiende toename van de must run kosten ervan voor de levering van de 

ondersteunende diensten (zie ook onder IV.6 infra); 

6) een jaarlijkse netto-import van elektrische energie van gemiddeld 13.000 GWh 

over de regulatoire periode 2016-2019; 

7) een verwachte prijsevolutie voor de beheersbare kosten van 1,40 % in 2016, van 

1,50 % in 2017, van 1,60 % in 2018 en van 1,60 % in 2019 (zie ook onder IV.5.1 

infra). 
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37. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had de CREG nota genomen van 

deze hypotheses geformuleerd door Elia. 

38. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015, heeft Elia er op gewezen dat de CREG, 

hoewel deze geen formele bezwaren tegen de hypothese over de beschikbare nucleaire 

capaciteit had geformuleerd, toch aanpassingen had gevraagd ten overstaan van de 

veronderstelde beschikbaarheid van 5000 MW aan nucleaire productiecapaciteit. 

De CREG beseft vanzelfsprekend de mogelijke gevolgen van het al dan niet beschikbaar zijn 

van een bepaald volume aan nucleaire productiecapaciteit voor het totaal inkomen van Elia. 

De CREG heeft er steeds de voorkeur aan gegeven zich te baseren op een aantal recente 

vaststellingen over de werkelijke marktwerking. 

III.3 Analyse van de voorbehouden geformuleerd door 
Elia 

39.   Elia heeft in haar tariefvoorstel uitdrukkelijk gewezen op de grote uitdagingen 

waaraan de netbeheerder in de komende jaren het hoofd zal moeten bieden, met name: 

- de Europese integratie van de energiemarkt versnellen; 

- aan op de behoeften van de netgebruikers beantwoorden; 

- het verouderende net in goede staat houden. 

De netbeheerder wijst erop dat hiertoe een ambitieus investeringsprogramma voorzien is en 

dat hij eveneens behoefte heeft aan de nodige operationele middelen voor het beheer van 

het Belgisch elektrisch systeem. 

40. Tegelijkertijd wijst Elia op belangrijke onzekerheden, die het anticiperen op de 

periode 2016-2019 sterk bemoeilijken: als illustratie daarvan vermeldt Elia de onzekerheid 

over de samenstelling van het Belgische productiepark voor elektriciteit, zowel qua 

beleidskeuzes en wettelijke ontwikkelingen, als wat de ontwikkelingen op het terrein betreft 

(bijvoorbeeld de kernreactoren Doel 1 en Doel 2).  

Elia formuleert niet minder dan 14 voorbehouden:  

1) het wettelijk en reglementair kader, dat bijkomende taken en modaliteiten kan 

opleggen en dit zowel op Belgisch als op Europees niveau (bijvoorbeeld 

capaciteitsmechanismen en het gestalte geven aan een ‘energienorm’); 
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2) de evolutie van het productiepark die een belangrijke weerslag kan hebben op de 

gasgestookte centrales, de kosten van de reservevermogens en de omvang van 

de congestie-opbrengsten die samenhangen met de capaciteitsmechanismen op 

de grenzen; 

3) de problematiek van de bevoorradingszekerheid, met de daarmee verbonden 

eventuele capaciteitsmechanismen en het eventueel integreren van buitenlandse 

productiecapaciteit in het Belgische net; 

4) de mogelijke wijzigingen op de Belgische markt indien ingeval van belangrijke 

prijspieken (onevenwichtstarieven van 3000 tot 4500 EUR/MWh), sommige 

toegangsverantwoordelijken hun financiële verplichtingen tegenover Elia niet 

meer zouden kunnen nakomen; 

5) de mogelijke instabiliteit van de steunmechanismen voor hernieuwbare energie 

en de gevolgen daarvan voor Elia die in deze vaak een rol speelt als 

tussenpersoon; 

6) de mogelijke aanpassingen aan de huidige tariefmethodologie indien bijvoorbeeld 

de OLO rentevoet verder blijft dalen (of zelfs negatief wordt), maar ook het 

aantrekken van de nodige financiële middelen om de belangrijke investeringen 

mogelijk te maken of de gevolgen van de calibrering van de nieuwe stimulansen 

voor het resultaat van Elia; 

7) de onzekerheid over de mogelijke offshore investeringen in het kader van ‘het 

stopcontact op zee’, die ertoe geleid heeft dat met dergelijke projecten geen 

rekening gehouden is in het huidig tariefvoorstel;  

8) de risico’s op het niet kunnen realiseren van de investeringsplannen, zowel op 

het vlak van de nodige vergunningen als wat betreft het aantrekken van de 

nodige financiële middelen; 

9) de gevolgen van de marktontwikkelingen op de mogelijkheden voor Elia om een 

voldoende volume aan ondersteunende diensten te kunnen aankopen en dat 

tegen een prijs die voldoende in lijn ligt met de hypotheses opgenomen in het 

tariefdossier; 

10) de kost van het aangeleverd krijgen (van de toegangsverantwoordelijken, maar 

ook van de distributienetbeheerders) van foutieve of niet-tijdige informatie over 

onevenwichten bij de toepassing van de voorgestelde informatiesystemen in 

‘near real time’; 
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11) een algemeen voorbehoud over de gevolgen van lopende en eventuele nieuwe 

geschillen, ook over de behandeling van het voorliggend tariefdossier; 

12) een voorbehoud bij de onzekerheid over de technische haalbaarheid van de 

gekozen oplossingen voor een aantal voorgenomen investeringsprojecten; 

13) de algemene economische toestand die de vraag naar energie en het transport 

ervan sterk kan beïnvloeden; 

14) een voorbehoud bij de beoordelingscriteria van de CREG voor de Elia-kosten 

voor stakeholdersmanagement. 

41. Zich bewust van het kritische karakter van en de onzekerheid over een aantal 

ontwikkelingen, neemt de CREG nota van het uitgebreide voorbehoud dat Elia geformuleerd 

heeft.  

De CREG stelt vast dat het sinds het begin van de regulering door de CREG de gewoonte is 

van Elia om een betekenisvol gedeelte van haar tariefvoorstellen te besteden aan het 

formuleren van voorbehouden.  Maar de CREG moet ook vaststellen dat Elia nog geen 

enkele keer beroep heeft gedaan op deze voorbehouden bij het vragen voor een wijziging 

van deze transporttarieven. 

42. De CREG had de indruk dat Elia, sinds het gebruik van constante tarieven voor de 

duur van een regulatoire periode van 4 jaar, er tegenop zag om zelf een initiatief te nemen 

om de goedgekeurde, vlakke tarieven in de loop van de regulatoire periode aan te passen. 

Dergelijke aanpassing bracht bij het gebruik van vlakke, nominatief constante tarieven 

inderdaad wel een aantal technische problemen met zich mee. 

Mogelijk hielden de Voorlopige Tarifaire Methodes eveneens onvoldoende zekerheid in voor 

Elia over de vraag of de CREG al dan niet op een vraag van Elia tot aanpassing zou ingaan: 

ze bevatten immers geen uitdrukkelijk initiatiefrecht voor de netbeheerder aangaande 

mogelijke aanpassingen. 

Die vaststelling geldt evenwel niet meer. Het akkoord van 25 augustus 2014 over de 

procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot 

wijziging van de tarieven voorziet immers in artikel 8 uitdrukkelijk de mogelijkheid om, zowel 

voor de netbeheerder als voor de CREG, een tarifair initiatief te nemen in het geval de 

tarieven niet meer evenredig zouden zijn of niet langer op niet-discriminerende wijze 

toegepast zouden kunnen worden.  
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Bovendien kan Elia, in het geval een nieuwe gereguleerde activiteit wordt ontwikkeld of een 

bestaande activiteit wordt aangepast, een geactualiseerd tariefvoorstel indienen (artikel 9), 

zoals gebruikelijk in het geval van nieuwe of sterk aangepaste openbare dienstverplichtingen 

(artikel 10). 

Daarenboven lijken eventuele tariefaanpassingen in de loop van de periode beter haalbaar 

omdat er voortaan niet langer gebruik gemaakt wordt van vlakke, nominatief constante 

tarieven, maar van jaarlijks variërende tarieven (die weliswaar bij de eerste tariefbeslissing 

bekendgemaakt worden). 

43. Zeker wat het kunnen aantrekken door Elia van de nodige financiële middelen 

betreft, zij het in de vorm van eigen, dan wel van vreemd vermogen, heeft de CREG  

vertrouwen: voor het eigen vermogen biedt de Bijlage 4 aan de tariefmethodologie die het 

Directiecomité van de CREG op 26 november 2015 goedkeurde, een duidelijke waarborg. 

Voor het aantrekken van vreemd vermogen noteert de CREG de duidelijke interesse12 van 

de financiële markten, zowel qua orderboek als qua kredietmarge, voor de recente uitgifte 

van een obligatielening van 500 miljoen euro. 

44. De CREG neemt eveneens akte van de duidelijke boodschap van Elia geformuleerd 

in haar algemeen voorbehoud op de eerste pagina van haar tariefvoorstel van 30 juni 2015: 

“In het kader van het onderhavige Tariefvoorstel 2016-2019 heeft Elia alles in het 
werk gesteld om de meest betrouwbare budgetramingen op te stellen. Maar de 
hierboven genoemde bronnen van onzekerheid dwingen ons zo voorzichtig te zijn 
erop te wijzen dat de ramingen minder betrouwbaar zijn naargelang ze zich van de 
datum van indiening van dit Tariefvoorstel verwijderen“13. 

Het is in diezelfde context van onzekerheid dat de bijzondere procedure moet begrepen 

worden voor de opvolging en vastlegging van de toegestane kosten die verband houden met 

personeelsvergoedingen en sociale lasten, geformuleerd onder de paragrafen 167 en 168 

van onderhavige beslissing. 

 

  

                                                
12 http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2015/23-11-2015-geslaagde-uitgifte-obligatielening-
voor-500-miljoen  
13 Vrije vertaling van: « Dans le cadre de la présente Proposition Tarifaire 2016-2019, Elia a entrepris 
ses meilleurs efforts pour établir des budgets prévisionnels les plus fiables possibles. Mais les sources 
d’incertitudes évoquées supra nous forcent à prendre la précaution de signaler que les prévisions 
établies sont d’autant moins fiables qu’elles s’éloignent de la date de dépôt de la présente Proposition 
Tarifaire » 

http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2015/23-11-2015-geslaagde-uitgifte-obligatielening-voor-500-miljoen
http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2015/23-11-2015-geslaagde-uitgifte-obligatielening-voor-500-miljoen
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IV. ANALYSE VAN HET VOORGESTELD 

TOTAAL INKOMEN 

45. Het totaal inkomen houdt verband met de kosten van activiteiten van Elia die in 

België gereguleerd zijn.  Het totaal inkomen moet gedekt worden door de tarieven.  Zowel 

het tariefvoorstel van Elia als het Aangepast tariefvoorstel bevatten een evolutie voor elk jaar 

van de regulatoire periode 2016-2019 en een vergelijking van deze evolutie ten opzichte van 

de meest recentelijk goedgekeurde cijfers, namelijk deze van het totaal inkomen 

gebudgetteerd voor het exploitatiejaar 2015. 

In dit luik beoordeelt de CREG het redelijk karakter van alle elementen van het voorgestelde 

inkomen.  Achtereenvolgens wordt gedetailleerd ingegaan op: 

1) de evolutie van het totaal inkomen in zijn geheel (verder onder IV.1); 

2) de algemene vaststellingen van de CREG (verder onder IV.2); 

3) de vaststellingen bij het onderscheid tussen de activiteiten die in België 

gereguleerd zijn en de overige activiteiten van Elia (verder onder IV.3); 

4) de niet-beheersbare elementen van het totaal inkomen (verder onder IV.4); 

5) de beheersbare elementen van het totaal inkomen (verder onder IV.5); 

6) de beïnvloedbare elementen van het totaal inkomen (verder onder IV.6); 

7) de vergoedingen voor de netbeheerder: de billijke marge en de stimulansen 

(verder onder IV.7). 

IV.1 Het voorgestelde totaal inkomen 2016-2019 

46. Het totaal inkomen vertegenwoordigt het nettobedrag dat de netbeheerder nodig 

heeft om zijn taken te vervullen. Dit nettobedrag moet door de tarieven gedekt worden. 

Voor de gehele regulatoire periode 2016-2019 stelde Elia in haar Initieel tariefvoorstel een 

totaal inkomen van 3.620.787.000,00 EUR voor. 

De samenstelling van dit initieel totaal inkomen en de spreiding ervan over elk jaar van de 

regulatoire periode worden weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4:  Evolutie van het totaal inkomen voorgesteld door Elia (x 1.000,00 EUR) 

 

Het initieel totaal inkomen steeg eveneens met 435 miljoen EUR (13,66%) ten opzichte van 

het goedgekeurde correctief budget voor de periode 2012-2015 (3.186 miljoen EUR). 

Het voorgestelde initieel totaal inkomen voor het exploitatiejaar 2016 steeg met 150 miljoen 

EUR (20,82 %) ten opzichte van het werkelijke totaal inkomen van 2014 en met 

[VERTROUWELIJK] EUR ([VERTROUWELIJK] %) ten opzichte van de raming ("best 

estimate") van Elia voor het jaar 2015. Het steeg met 15 miljoen EUR (1,84%) ten opzichte 

van het budget 2015. 

Over de gehele regulatoire periode 2016-2019 was er een stijging waarneembaar van 740 

miljoen EUR (25,71 %) ten opzichte van 4 keer het bedrag van het werkelijk inkomen van het 

jaar 2014 en van [VERTROUWELIJK]  miljoen EUR ([VERTROUWELIJK] %) ten opzichte 

van 4 keer het bedrag van het werkelijk inkomen van het jaar 2015. 

47. De aanpassingen die Elia in haar aangepast Tariefvoorstel heeft aangebracht zijn 

talrijk en beduidend. 

De samenstelling van het aangepast totaal inkomen en de verdeling ervan over de 

regulatoire periode zijn weergegeven in tabel 4Aangepast. Om de aanpassingen zelf beter 

zichtbaar te maken, bestaat deze ‘Aangepaste’ tabel, net als het merendeel van de 

‘aangepaste’ tabellen in deze beslissing uit 3 delen: het eerste deel bevat het overzicht van 

het initieel Tariefvoorstel; het tweede deel herneemt die bedragen na de aanpassingen 

opgenomen in het aangepast Tariefvoorstel; het derde deel bevat het verschil tussen het 

tweede en het eerste deel en geeft dus de aanpassing zelf weer. 
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Tabel 4Aangepast:  Evolutie van het totaal inkomen voorgesteld door Elia (x 1.000,00 EUR) 

 

De aanpassingen die Elia in haar aangepast tariefvoorstel heeft opgenomen 

vertegenwoordigen dus een vermindering van het oorspronkelijk voorgestelde totaal inkomen 

met ruim 290 miljoen euro. Over de volledige regulatoire periode 2016-2019 ligt het bedrag 

dat door de transmissienettarieven gedekt moet worden zelfs 2,54% lager dan 4 maal het 

vroeger goedgekeurde budget voor het exploitatiejaar 2015. 

Hierna zal de CREG alle aanpassingen die Elia voorstelt individueel beoordelen.  De 

gedetailleerde cijfers die met tabel 4Aangepast overeenstemmen, zullen bij elke beoordeling 

vermeld worden. 

IV.2 Algemene vaststellingen 

48. Zoals reeds vastgesteld in de paragraaf 30 en 31 van huidige beslissing gaan het 

tariefvoorstel van Elia en het Aangepast tariefvoorstel uit van investeringsinspanningen die 

beduidend hoger liggen dan in het verleden het geval was: voor de regulatoire periode 2016-

2019 bevat de voorgestelde investeringsportefeuille projecten voor een totaalbedrag (na 

aftrek van eventuele tussenkomsten van de opdrachtgever) van 1.615 miljoen EUR.  Dat is 

570 miljoen meer dan voorzien in de regulatoire periode 2012-2015 (+ 55%). 

Omdat in de netwerkindustrieën in de regel geldt dat de kapitaalskosten (CAPEX) de 

drijfveer vormen van de operationele uitgaven (OPEX), verbaast het de CREG niet echt dat 

Elia verwacht dat deze laatste sterk toenemen.  Ondanks de opname in het Initieel 

tariefvoorstel van het tarifaire excedent van de periode 2011-2014 (circa 140 miljoen EUR), 

nam het voorgestelde totaal inkomen inderdaad sterk toe.  De actuele problematiek inzake 

bevoorradingszekerheid had Elia er eveneens toe gebracht om beduidende 

kostenverhogingen te voorzien voor de reservevermogens (beïnvloedbare kosten), terwijl de 
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netbeheerder tegelijkertijd opbrengstenverminderingen voorzag voor de congestierentes en 

kostenverhogingen als gevolg van gewijzigde fiscaliteit. 

49. Hoewel Elia tijdens de hoorzitting haar bezorgdheid had geformuleerd over het 

belang van de gevraagde aanpassingen, heeft de netbeheerder in hoge mate rekening 

gehouden met alle vragen van de regulator. Anderzijds zal blijken dat de CREG op haar 

beurt eveneens begrip heeft getoond voor nieuwe argumenten en gegevens van Elia. 

50. In het Initieel tariefvoorstel lag het totaal bedrag aan vergoedingen (billijke marge en 

stimulansen) circa 40 miljoen EUR hoger dan voor de periode 2012-2015: omdat de in het 

net geïnvesteerde kapitalen nu eenmaal bepalend zijn voor deze vergoedingen, ligt deze 

toename (+12%) grosso modo in lijn met de toename van de voorziene waarde van het 

gereguleerd actief (+ 527 miljoen EUR of +13%).  Het  vervangen van een aantal elementen 

van het vroegere vergoedingskader ( Meerwaarde iRAB bij decommissioning, factor Y2 ) 

door financiële stimulansen die gericht zijn op kwaliteitsverhoging, heeft dus geen enkel 

negatief effect op de voorgestelde nettarieven  2016-2019. 

51. Elk van de aangehaalde elementen zal uitgediept worden in de bespreking ervan 

vanaf deel IV.4 infra. 

IV.3 Vaststellingen met betrekking tot de scheiding tussen 
gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten    

52. De CREG heeft de scheiding tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten 

rubriek per rubriek onderzocht in het kader van de controles. Deze controle van de scheiding 

tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten had geleid tot bepaalde vaststellingen 

en kostenverwerpingen voor wat betreft (i) de kosten met betrekking tot de aankoop van 

goederen en diensten en (ii) de kosten van vergoedingen, van sociale lasten en van alle 

lasten betaald in het kader van groepsverzekeringen. De vaststellingen en gevolgen die er 

door Elia aan worden gegeven, worden verder in de beslissing behandeld. 
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IV.4 Vaststellingen met betrekking tot niet-beheersbare 
kosten 

53. De niet-beheersbare kosten maken een belangrijk gedeelte uit van het totaal 

inkomen van Elia. 

In het Initieel tariefvoorstel van Elia ontwikkelden deze niet-beheersbare elementen zoals 

weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5:  Evolutie van de niet-beheersbare kosten (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK]  

 

In het Aangepast tariefvoorstel werden de niet-beheersbare elementen aangepast zoals in 

de 3 delen van tabel 5Aangepast. 

Tabel 5Aangepast:  Evolutie van de niet-beheersbare kosten (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

De aanpassing van de budgetten voor de niet-beheersbare elementen is belangrijk: het gaat 

om een vermindering van [VERTROUWELIJK] EUR. 

De samenstelling en de beoordeling van de individuele componenten ervan is opgenomen in 

de punten IV.4.1 tot IV.4.11. 

IV.4.1 De afschrijvingen en de waardeverminderingen   

54. In het tariefvoorstel van Elia ontwikkelen de afschrijvingen zich als volgt: 

Tabel 6:  Evolutie van de afschrijvingen voorgesteld door Elia (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 
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55. De CREG heeft de afschrijvingen geanalyseerd en stelt vast dat de netto stijging 

vanaf 2016 het gevolg is van het ambitieus investeringsprogramma van Elia.  Zoals 

aangetoond in randnummers 29, 30 en 31, is er een sterke stijging van deze investeringen.  

Deze evolutie zal zich ook voordoen in de afschrijvingen, echter rekening houdende met een 

verschuiving in de tijd.  Zoals door Elia aangetoond in de bijkomende inlichtingen, is deze 

verschuiving in de tijd het gevolg van de boekhoudkundige behandeling van activa: ze 

worden opgenomen in de klasse “Activa in aanbouw” gedurende de periode waarin de 

investeringen van een project worden uitgevoerd. Pas zodra het project in dienst wordt 

gesteld, worden de activa opgenomen in de afschrijfbare basis en wordt er gestart met de 

afschrijvingen. 

56. De CREG stelt vast dat de afschrijvingspercentages correct worden toegepast en is 

van oordeel dat de afschrijvingen voldoende verantwoord zijn in het tariefvoorstel. 

Wat betreft haar vraag over de eerste activaklasse, wijst de CREG erop dat zij in haar brief 

aan Elia met de refertes 15/P267/V310-CDC0430 haar standpunt zeer duidelijk heeft 

meegedeeld. Wat de vraag over de laagspanningsinfrastructuur betreft, heeft de CREG 

tijdens de werkvergaderingen aan Elia gevraagd om haar meer technische 

verantwoordingsstukken te bezorgen aangaande een eventuele aanpassing van het 

tariefvoorstel. De CREG zal op die vraag antwoorden, los van het eigenlijke aangepast 

Tariefvoorstel. 

57. Aangezien de CREG over deze elementen geen enkele opmerking had gemaakt, 

heeft Elia geen wijzigingen aangebracht aan haar Aangepast tariefvoorstel. 

Tabel 6Aangepast: Aangepaste evolutie van de afschrijvingen voorgesteld door Elia 

(x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

58. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 
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IV.4.2 Gebruik van ondersteunende diensten    

59. In het tariefvoorstel van Elia evolueerden de kosten met betrekking tot het gebruik 

van ondersteunende diensten zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel 7. 

Tabel 7:  Evolutie van de kosten met betrekking tot het gebruik van ondersteunende diensten in 

2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

60. De CREG heeft dit element in detail geanalyseerd en heeft het volgende 

vastgesteld. 

IV.4.2.1 De lasten die verband houden met de compensatie van netverliezen 

61. Met betrekking tot de lasten die verband houden met de compensatie van 

netverliezen heeft de CREG vastgesteld dat Elia de budgetten opgenomen in het 

tariefvoorstel 2016-2019 had uitgewerkt op basis van een eenheidsprijs voor energieblokken 

van [VERTROUWELIJK] EUR/MWh in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR/MWh in 2017, 

[VERTROUWELIJK] EUR/MWh in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR/MWh in 2019. 

62. Uit de antwoorden van Elia dd. 21 september 2015 blijkt dat deze eenheidsprijzen 

gebaseerd waren op een projectie van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten 

gerealiseerd door IHS CERA in september 2014, met name het moment waarop in de media 

een grote ongerustheid bestond over de bevoorradingszekerheid van België, die a posteriori 

aanzienlijk overdreven bleek te zijn14. 

63. Overwegende (i) dat de eenheidsprijzen gebruikt door Elia geen rekening hielden 

met de realiteit van de door Elia reeds uitgevoerde aankopen – daarenboven tegen 

aanzienlijk lagere prijzen dan de hierboven genoemde - en (ii) dat de relevante forward-

noteringen sinds september 2014 aanzienlijke dalingen gekend hebben, heeft de CREG Elia 

op 21 september 2015 per e-mail gevraagd om voor de compensatie van verliezen een 

gewijzigd kostenbudget voor te stellen waarbij rekening gehouden wordt met (i) de realiteit 

van de door Elia reeds uitgevoerde aankopen en (ii) met nieuwe ramingen van 

forwardprijzen van IHS CERA. 

                                                
14 CREG, Studie 1454 over de strategische reserve en de marktwerking tijdens de winterperiode 2014-
2015, 10 september 2015 
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1454NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1454NL.pdf
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64. Op 29 september 2015 heeft Elia per e-mail haar berekening van het gewijzigd 

budget meegedeeld, gebaseerd op (i) de realiteit van reeds door Elia gedane aankopen en 

(ii) het gemiddelde van de ramingen van de forwardprijs van IHS CERA respectievelijk 

geformuleerd in september 2014, januari 2015, maart 2015 en juni 2015. Dit gewijzigd 

budget voorgesteld door Elia lag lager dan het budget opgenomen in het Tariefvoorstel van 

30 juni 2015 met respectievelijk [VERTROUWELIJK] kEUR in 2016, [VERTROUWELIJK] 

kEUR in 2017, [VERTROUWELIJK] kEUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] kEUR in 2019. 

65. De CREG ging akkoord met het voorstel tot correctie dat Elia formuleerde in haar 

antwoord van 29 september 2015 mits er nog een kleine correctie wordt aangebracht: 

omwille van voornoemde redenen mochten de ramingen van IHS CERA in september 2014 

niet in aanmerking genomen worden. Dit resulteerde in een bijkomende vermindering van de 

gebudgetteerde bedragen van ongeveer [VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar. 

66. Voor wat betreft de lasten die verband houden met de compensatie van de 

netverliezen ten slotte vroeg de CREG in haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 aan 

Elia om de gebudgetteerde bedragen in het tariefvoorstel van 30 juni 2015 te verminderen 

met [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, met [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, met 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en met [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. Voor deze 

component moesten de gebudgetteerde bedragen in het aangepast tariefvoorstel dus 

respectievelijk [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019 bedragen.  

67. De kosten met betrekking tot het gebruik van ondersteunende diensten opgenomen 

in het Aangepast tariefvoorstel van Elia zijn opgenomen in tabel 7Aangepast. 

Tabel 7Aangepast: Evolutie van de aangepaste kosten met betrekking tot het gebruik van 

ondersteunende diensten in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

68. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia de budgetten voor de lasten die verband 

houden met de compensatie van netverliezen aangepast zoals gevraagd door de CREG in 

haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015.  Het totaal inkomen ex ante voor de regulatoire 

periode 2016-2019 werd verminderd met [VERTROUWELIJK] EUR. 

69. Rekening houdend met deze aanpassing, voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 
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IV.4.3 Het gebruik van de infrastructuur van derden 

70. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden de kosten voor het gebruik van de 

infrastructuur van drie andere netbeheerders die deel uitmaakt van de tarifaire perimeter van 

ELIA zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel 8. 

Tabel 8: Evolutie van de kosten met betrekking tot het gebruik van de infrastructuur van derden 

2014-2019 (in EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

De componenten van deze kosten zijn opgenomen in tabel 8bis. 

Tabel 8bis: Evolutie van de kosten met betrekking tot het gebruik van de netten van derden in 

2014-2019 (in EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

In haar bijkomende vragen had de CREG aan Elia gevraagd om er zich bij die netbeheerders 

van te verzekeren dat de billijke vergoedingen berekend waren in overeenstemming met de 

tariefmethodologie. 

In het kader van haar antwoord heeft Elia nieuwe gegevens overgemaakt die door de 

netbeheerders werden meegedeeld.  Deze laatsten erkenden fouten in de gegevens en de 

berekeningen van de billijke vergoeding die in eerste instantie waren aangeleverd en 

overgemaakt in het initieel tariefvoorstel.   

De nieuwe budgetten die de CREG verwachtte waren dus de volgende: 

Tabel 9:  Evolutie van de kosten met betrekking tot het gebruik van de netten van derden in 

2014-2019 (2de versie) 

[VERTROUWELIJK] 

 

71. De CREG heeft dit element in detail geanalyseerd en stelde vast dat het budget 

voor de periode 2016-2019 globaal afnam met [VERTROUWELIJK] EUR, waarvan 

[VERTROUWELIJK] EUR op het vlak van billijke vergoedingen. 
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De CREG merkt echter op dat er nog steeds geen parameters voor de berekening van de 

billijke marge waren opgeleverd. 

Voor GRD A werd het geheel van berekeningsparameters opgeleverd.  Daar heeft de CREG 

echter vastgesteld dat het daar gebruikte OLO-percentage niet beantwoordde aan het 

percentage dat Elia moest gebruiken, zoals weergegeven in de onderstaande tabel 10. 

Tabel 10: De evolutie van het OLO-percentage in 2016-2019 

 

Op basis van de OLO-percentages op 10 jaar had de CREG zelf de volgende waarden 

bekomen voor het gebruik van het GRD A-net:  

Tabel 11: De kosten van GRD A in 2016-2019 (in EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

Bijgevolg had de CREG in haar Ontwerpbeslissing aan Elia gevraagd om het budget voor 

het gebruik van het net van GRD A te verminderen met [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019, inflatie inbegrepen. 

In afwachting van elementen die ontbraken in de berekening van de billijke marge van GRD 

B en van GRD C had de CREG de kosten voor het gebruik van deze netten verworpen. 

72. In het aangepast tariefvoorstel werden de kosten met betrekking tot het gebruik van 

de netten van derden aangepast zoals aangegeven in tabel 8Aangepast. 

Tabel 8Aangepast: Evolutie van de aangepaste kosten met betrekking tot het gebruik van netten 

van derden in 2014-2019 

[VERTROUWELIJK] 
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73. Elia heeft van de eigenaars van deze netten (GRD A, GRD B en GRD C) de 

bedragen ontvangen van de billijke marges die resulteren uit de correcte toepassing van de 

Tariefmethodologie en van de parameters overgemaakt door de CREG.  Elia had geen 

bemerkingen geformuleerd over deze component van het totaal inkomen. 

74. De CREG stelt vast dat het aangepast tariefvoorstel van Elia gebaseerd is op 

gegevens van de eigenaars van de betreffende netten, met respect voor de bepalingen van 

de Tariefmethodologie.. De voorgestelde bedragen stemmen dus overeen met de 

verwachtingen van de CREG: het ex ante bepaald totaal inkomen voor de regulatoire 

periode 2016-2019 is verlaagd met [VERTROUWELIJK] EUR. 

75. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 

IV.4.4 De pensioenlasten 

76. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze kosten zoals weergegeven in 

de onderstaande tabel 11ter. 

Tabel 11ter:  Evolutie van de aanvullende pensioenlasten of de niet-gekapitaliseerde 

pensioenlasten van de publieke sector  2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

77. Elia heeft deze dalende evolutie verantwoord op basis van het feit dat het aantal 

niet-actieven die deze populatie vormen, terugloopt.  

78. De CREG heeft dit element in detail geanalyseerd en heeft vastgesteld dat het 

inderdaad ging over stranded costs bestaande uit aanvullende pensioenlasten of niet-

gekapitaliseerde pensioenlasten van de publieke sector. Daarenboven bereiken een aantal 

pensioenverplichtingen hun einddatum waarvan de CREG sinds het begin van de regulering 

de kost als onredelijk had beschouwd.  Daarom is er voor deze verder geen sprake meer van 

verworpen kosten, noch van bewegingen op provisierekeningen.   

79. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015, heeft de CREG geoordeeld dat de 

voorgestelde bedragen op nauwgezette en redelijke wijze begroot waren en in acht genomen 

konden worden. Er is op dit gebied niets onredelijks waargenomen. 
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Daarom heeft de CREG geen aanpassing gevraagd.  Het Aangepast tariefvoorstel bevat dus 

dezelfde bedragen, zoals opgenomen in tabel 11terAangepast. 

Tabel 11terAangepast: Evolutie van de aangepaste bijkomende lasten of de pensioenlasten van de 

niet-gekapitaliseerde publieke sector 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

IV.4.5 Vennootschapsbelasting  

80. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze kosten zoals weergegeven in 

de hiernavolgende tabel 12. 

Tabel 12:  Evolutie van de belastingen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

81. Elia heeft deze ontwikkeling verantwoord aan de hand van 3 argumenten: 

1) de onzekerheid over de uitkomsten van de hernieuwing van de fiscale “ruling”; 

2) de daling van het percentage van de notionele intrestaftrek; 

3) de vermindering van de aftrekbare bedragen aan notionele intrestaftrek uit het 

verleden.  

Elia heeft voor de berekening van de belastingen rekening gehouden met een gemiddelde 

aanslagvoet van [VERTROUWELIJK] % en heeft in de bijkomende inlichtingen vermeld dat 

de procedure van de fiscale ruling niet kon worden opgestart vooraleer meer zekerheid 

bestond over de definitieve stimulansen voorzien in Bijlage 4 van de tariefmethodologie, 

waarover een publieke raadpleging werd gestart op 24 augustus 2015.  Elia had in haar 

Initieel tariefvoorstel evenwel geen enkele cijfermatige verantwoording toegevoegd van het 

percentage van [VERTROUWELIJK] %. 

In de bijkomende inlichtingen vermeldde Elia dat er simulaties zouden gemaakt worden in de 

komende maanden om de impact op de verwachte reële aanslagvoet te berekenen.  Tijdens 

de werkvergadering van 14 oktober 2015 had Elia mondeling meegedeeld dat haar 

berekeningen wezen op een gemiddelde belastingvoet van hoogstens  
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[VERTROUWELIJK] % voor de werkjaren 2016 en 2017, terwijl voor de werkjaren 2018 en 

2019 de gemiddelde belastingvoet zou kunnen oplopen tot circa [VERTROUWELIJK] %. 

82. De CREG heeft dit element geanalyseerd en heeft vastgesteld dat op basis van de 

berekening over het jaar 2014, bij gelijkblijvend eigen vermogen, nog een gemiddelde 

taxatievoet van [VERTROUWELIJK] % kon worden toegepast.  De CREG heeft erop 

gewezen dat zij in het kader van de voorbereidende vergaderingen in het voorjaar van 2015 

(zie randnummer 9 infra) er uitdrukkelijk had op aangedrongen dat Elia stappen zou 

ondernemen met het oog op de aanpassing van de bestaande ruling aan het aangepaste 

kader van vergoedingen.  

Met het oog op haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015, heeft de CREG in deze 

voorwaarden geacht dat het uitgesloten was dat Elia deze hoge belastingvoet zou toepassen 

voor de volledige regulatoire periode.  De regulator meende dat Elia de gemiddelde 

aanslagvoet moest aanpassen rekening houdend met de resultaten verkregen van de ruling 

aanvraag, gecombineerd met de vastgelegde rentevoet voor de technische berekening van 

de notionele intrestaftrek.  Aangezien de huidige ruling slechts tot eind 2015 van toepassing 

is, zou deze aanvraag wellicht toch op korte termijn besproken worden. In elk geval kon, 

volgens de CREG, in de jaren 2016 en 2017 geen hogere belastingvoet toegepast worden 

dan deze die Elia aan de CREG kon verantwoorden.  Bij het nemen van de 

Ontwerpbeslissing van 9 oktober bedroeg deze, bij gebrek aan enige verantwoording van 

een wijziging, [VERTROUWELIJK] %. 

83. Daarnaast hadden ook de opmerkingen over de aanpassingen van de billijke marge 

geformuleerd in de paragrafen 230 en 231 tot gevolg dat het bedrag van de verschuldigde 

vennootschapsbelasting toch aan de gewijzigde resultaten moest worden aangepast.    

84. De CREG was van oordeel dat dit element van het Tariefvoorstel van Elia in strijd 

was met de Tariefmethodologie, meer bepaald met artikel 30. De CREG achtte dit element 

van het Tariefvoorstel derhalve onredelijk. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had 

de CREG aan Elia gevraagd om de bedragen aan te passen aan een percentage van 

[VERTROUWELIJK] %. 

85. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia haar bezwaren uiteengezet 

over de aanpassing gevraagd door de CREG. 

Elia kon het verzoek van de CREG niet nakomen omdat zij nog niet beschikte over een 

beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale zaken (hierna: DVB) en om 

dat haar gedetailleerde simulaties voor 2018 en 2019 duidelijk een sterke stijging van deze 
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aanslagvoet aantoonden, dit als gevolg van de vermindering van de toepassing van 

notionele intrestaftrek. Het gemiddelde percentage zou [VERTROUWELIJK] % zijn. 

Om deze reden drong Elia aan op een aanpassing van de voet op basis van deze raming. 

86. In het Aangepast voorstel van Elia evolueren deze kosten zoals weergegeven in 

tabel 12Aangepast. 

Tabel 12Aangepast:  Evolutie van de aangepaste belastingen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

87. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel bedragen opgenomen die 

overeenstemmen met een gemiddelde taxatievoet van [VERTROUWELIJK] % voor elk jaar, 

dit om een evenwicht van de tarieven gedurende de periode van het tariefvoorstel te kunnen 

behouden. De gemiddelde taxatievoet werd berekend aan de hand van simulaties die 

gemaakt werden op basis van een voorstel dat aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in 

Fiscale zaken (hierna: DVB)  zou worden voorgelegd op 10 november 2015. Tijdens een 

werkvergadering op 21 oktober 2015 heeft ELIA het voorstel toegelicht dat aan de Dienst 

Voorafgaande Beslissingen zou worden voorgelegd. Op basis van dit ontwerp van 

gewijzigde parameters en rekening houdend met het gebruik van de resterende reserves van 

notionele intrestaftrek en de berekening van de notionele intrestaftrek voor de jaren 2016-

2019 aan [VERTROUWELIJK] % werd per jaar een taxatievoet geraamd. Deze 

berekeningen zijn voorlopig aangezien de ruling nog aan de bevoegde instanties moet 

voorgelegd worden. 

88. Daarnaast werd het bedrag van de belastingen aangepast ingevolge de wijziging 

van de berekening van de billijke marge (zie hiervoor §§ 230 en 231). 

89. De CREG stelt vast dat de bedragen van de belastingen opgenomen in het initieel 

tariefvoorstel werden aangepast aan de meest recente gegevens van het voorstel aan de 

DVB en met de aanpassing van de billijke marge. De CREG gaat akkoord met het voorstel 

van ELIA om de berekening van de belastingen aan de hand van de gemiddelde 

belastingvoet, berekend over de 4 jaren van de tarifaire periode uit te voeren zodat de 

tarieven minder sterk fluctueren in de loop van de tarifaire periode. 

90. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 
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IV.4.6 Overige belastingen en taksen 

IV.4.6.1 De bedragen 

In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze kosten zoals weergegeven in de 

hiernavolgende tabel 13. 

Tabel 13:  Evolutie van de overige belastingen en taksen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

91. De CREG heeft vastgesteld dat de bijkomende inlichtingen van tabel 9 van het ex 

ante rapporteringsmodel “Overige belastingen en taksen”, waarin de gemeentebelastingen 

moeten gespecifieerd worden, niet ingevuld waren.  De CREG heeft bijgevolg aan Elia 

gevraagd om deze gegevens uit te splitsen. 

92. Ondertussen heeft Elia de informatie opgeleverd van onderstaande tabel 13bis, die 

in voormelde tabel 9 zou moeten worden opgenomen. 

Tabel 13bis: Detail van overige belastingen en taksen 

[VERTROUWELIJK] 

 

93. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG een aantal 

aanpassingen gevraagd aan Elia.  

94. De gegevens uit deze tabel hebben betrekking op de onroerende voorheffing en op 

andere belastingen en taksen, die op hun beurt bestaan uit taksen op masten, taksen op 

gebruikte oppervlakte, sleuftaksen en “andere belastingen en taksen”.  

Onroerende voorheffing 

Elia had de toename van de bedragen van de onroerende voorheffing en meer bepaald de 

toename tussen realiteit 2014 en budget 2016 verantwoord door een (uitzonderlijke) 

regularisatie naar aanleiding van een aankoop van 70 kV installaties en door een recurrent 

gedeelte ten gevolge van een verhoging van opcentiemen, nieuwe gebouwen en installaties 

en andere jaarlijkse regularisaties. 
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De CREG had dit element geanalyseerd en had vastgesteld dat Elia de regularisatie van 

[VERTROUWELIJK] kEUR in elk jaar van de regulatoire periode hernomen had, terwijl ze 

enkel van toepassing was voor het jaar 2016, wat leidde tot een duidelijke overschatting van 

de kosten. 

De toepassing van deze redenering van de CREG leidde voor de onroerende voorheffing tot 

een vermindering met [VERTROUWELIJK] MEUR (vermindering voor elk van de jaren 2017, 

2018 en 2019 met [VERTROUWELIJK]  kEUR).  De CREG heeft bijgevolg een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] MEUR verworpen, zowel voor het jaar 2017, als voor de jaren 2018 en 

2019 omwille van het criterium van overschatting van de kosten. 

95. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia geen bemerkingen 

geformuleerd over de onroerende voorheffing. 

96. Elia heeft dan ook de vraag van de CREG ingewilligd: de netbeheerder heeft 

aanvaard om de rechtzetting van de onroerende voorheffing te beperken tot het 

exploitatiejaar 2018. In het aangepast tariefvoorstel weerspiegelt dit element zich in een 

vermindering met [VERTROUWELIJK] MEUR. 

97. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.4.6.2 De taks op de masten en de taks op sleuven 

a) De bedragen 

In haar Initieel tariefvoorstel verantwoordde Elia de toename van de bedragen van de taks 

op de masten op basis van de vaststelling dat de laatste jaren een toenemend aantal 

gemeenten deze taks hebben geheven.   

De CREG heeft bijkomende informatie gevraagd omtrent het aantal masten en de locatie 

ervan tussen de verschillende regio’s.  Volgens de informatie van Elia werd de taks op de 

masten in 2015 geraamd op 3,32 MEUR en betrof het voornamelijk masten gesitueerd in 

Vlaanderen (3,28 MEUR). 

Na analyse was de CREG van mening dat de verhoging van taksen op de masten 

onvoldoende verantwoord was.  De CREG oordeelde dat dit element van het Tariefvoorstel 

van Elia in strijd was met de Tariefmethodologie, meer bepaald met artikel 30, 1 e, dat 

bepaalt dat: “Elementen die enkel trachten te anticiperen op een toekomstige wet- en 

regelgeving, (worden) in principe als onnodig beschouwd (worden)”.   
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Daarom had de CREG dit element van het initieel Tariefvoorstel als onredelijk beoordeeld en 

gesteld enkel het bedrag voorzien voor 2015 te kunnen aanvaarden. Daarenboven had Elia 

volgens de CREG in haar initieel Tariefvoorstel geen rekening gehouden met de mogelijke 

recuperatie bij derden van eventuele taksen, zodat enkel een netto bedrag van 3,28 MEUR 

kon worden aanvaard 

98. Elia verantwoorde het bedrag van de sleuftaks aan de hand van een berekening op 

basis van een bepaald aantal kilometer per jaar tegen een kost van 70 kEUR per kilometer. 

In haar bijkomende inlichtingen had Elia verklaard dat een reglement over de werken op 

publiek domein, enkel bestond in de volgende steden en gemeenten: Assenede, Beerse, 

Brugge, Eeklo, Evergem, Gent, Ieper, Mortsel, Oostende, Poperinge, Vilvoorde en 

Zwijndrecht. Die gemeenten vertegenwoordigden meer dan de helft van de gemeenten voor 

dewelke Elia werken voorzag in de lopende regulatoire periode. Hoewel voor de overige 

gemeenten geen reglementering bestond die een algemene of forfaitaire taks inhield, had 

Elia het toch waarschijnlijk geacht dat de regelgeving in de volgende jaren uitgebreid zou 

worden tot overige gemeenten. 

De CREG heeft dit element geanalyseerd en was van mening dat de raming van de taksen 

op sleuven onvoldoende verantwoord was.  De CREG was van mening dat dit element van 

het Tariefvoorstel van Elia in strijd was met de Tariefmethodologie, meer bepaald met artikel 

30, 1, e, dat bepaalt: “Elementen die enkel trachten te anticiperen op een toekomstige wet- 

en regelgeving, worden in principe als onnodig beschouwd”.  De CREG oordeelde dit 

element van het Tariefvoorstel bijgevolg als onredelijk en aanvaardde enkel het bedrag 

vastgelegd volgens de geldende wetgeving of reglementering.  De CREG vroeg aan Elia de 

bedragen aan te passen op basis van de werkzaamheden op het grondgebied van de 

gemeenten die in de bijkomende inlichtingen werden opgesomd en waar op het moment van 

de indiening van het tariefvoorstel een reglementering bestaat.  De CREG had in haar 

overzicht voorlopig het bedrag van 2016 zonder progressieve vermeerdering behouden.  

99. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia de budgetten met betrekking tot de taks 

op de masten en de taks op de sleuven aangepast zoals door de CREG gevraagd in haar 

Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015. 

Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 
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b) De tarifaire behandeling 

100. In het kader van de analyse van het tariefvoorstel heeft de CREG vastgesteld dat de 

taks op de masten ingevoerd in bepaalde gemeenten van Vlaanderen nu al aanzienlijke 

kosten vertegenwoordigde (2,6 MEUR in 2014) en gedurende de komende jaren sterk zou 

kunnen stijgen (6,7 MEUR en 2019 volgens de ramingen van Elia).  

De CREG heeft eveneens begrepen dat Elia herhaalde beroepen tegen deze gemeentelijke 

taxen had ingediend, maar systematisch afgewezen werd. Hierdoor bestond er een groot 

risico dat deze taks zou uitgebreid worden tot alle Vlaamse gemeenten op wiens 

grondgebied de masten zijn gesitueerd. 

De CREG heeft tenslotte vastgesteld dat, indien de 9.670 masten in Vlaanderen zouden 

worden belast ten bedrage van 2.500 EUR/mast – zoals de meeste gemeenten die deze taks 

hebben aangenomen, gedaan hebben –, deze taks voor Elia zou kunnen leiden tot een 

totale kost van meer dan 24 MEUR/jaar. 

101. De CREG heeft overigens tevens geconstateerd dat een taks op sleuven van 

toepassing was in de meeste Vlaamse gemeenten. Deze gemeentelijke heffing belast de 

overlast veroorzaakt door werkzaamheden op het publiek domein door middel van de 

toepassing van een tarief per lopende meter en per aantal dagen gedurende welke de sleuf 

open is gebleven. Elia heeft de kost die verband houdt met deze taks, geraamd op 0,7 

MEUR in 2016 en 1,47 MEUR/jaar vanaf 2017. 

102. De CREG heeft herinnerd aan artikel 7 van de tariefmethodologie dat het volgende 

stelt: 

“§2. Elke heffing, taks, bijdrage van welke aard ook, zoals de retributies voor het 
gebruik van het publieke domein, die een overheidsinstantie aan de netbeheerder 
oplegt louter wegens het bestaan van de netwerkinfrastructuur op een bepaald 
grondgebied, wordt eveneens via een toeslag aan de tariefstructuur toegevoegd. 

§3. De toeslagen en heffingen, bedoeld in § 1 en § 2, die door de bevoegde 
instantie op het niveau van het gewest, de provincies of een significant aantal 
gemeenten van eenzelfde gewest worden bepaald, mogen niet doorgerekend 
worden aan de netgebruikers gevestigd op het grondgebied van de andere 
gewesten.“ 

103. Overwegende dat de 9.670 masten in Vlaanderen geregistreerd staan op het 

grondgebied van 229 gemeenten - ofwel 74% van de gemeenten van Vlaanderen -, heeft de 

CREG aan Elia gevraagd om, op basis van artikel 7 van de Tariefmethodologie, een toeslag 

in te voeren die hetzij op het grondgebied van het Vlaamse gewest, hetzij op een deel van 

het grondgebied van dit gewest, het bedrag van de taksen op de masten in het Vlaamse 

gewest doorberekent. 
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104. Gezien het bestaan in de meeste Vlaamse gemeenten van een belastingregeling 

voor sleuven, heeft de CREG bovendien aan Elia gevraagd om, op basis van artikel 7 van de 

Tariefmethodologie, een toeslag in te voeren die het bedrag van de in rekening gebrachte 

taks op sleuven dat is geheven voor werkzaamheden die in het Vlaamse gewest zijn 

uitgevoerd, doorberekent hetzij op het grondgebied van het Vlaamse gewest, hetzij op een 

deel van het grondgebied van dit gewest. 

105. Verwijzend naar artikel 7 van de Tariefmethodologie heeft Elia in haar aangepast 

tariefvoorstel een dergelijke toeslag voorgesteld, waarvan de berekening behandeld wordt in 

Hoofdstuk VIII over de toeslagen. In het aangepast tariefvoorstel evolueren de bedragen 

zoals weergegeven in tabel 13Aangepast. 

Tabel 13Aangepast: Evolutie van overige belastingen en taksen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

106. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia bijgevolg rekening gehouden met de 

opmerkingen van de CREG door: 

1) enerzijds het niet accepteren van de totale verhoging van de taks op de masten 

en de taks op de sleuven op basis van de toekomstige regelgeving; 

2) anderzijds het doorberekenen van de bedragen van de taks op de masten en de 

taks op de sleuven door middel van een afzonderlijke heffing in Vlaanderen. 

Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.4.7 De meerwaarden en minderwaarden 

107.     In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze kosten zoals weergegeven 

in de hiernavolgende tabel 14. 

Tabel 14:  Evolutie van de meerwaarden en minderwaarden in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 
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108. Elia verantwoordde deze meer- en minderwaarden in tabel 10 van het 

rapporteringsmodel bij het tariefvoorstel, waaruit blijkt dat de minderwaarden voornamelijk 

het gevolg zijn van de buitendienststellingen van materiële vaste activa.  In de bijkomende 

inlichtingen heeft Elia deze geplande buitendienststellingen gedetailleerd aan de hand van 

een lijst met projecten van buitendienststellingen die over de vier jaren van de regulatoire 

periode per project worden vermeld.  De minderwaarden vloeien voort uit het feit dat deze 

activa bij de buitendienststelling nog niet volledig afgeschreven zijn.  Het betreft het gedeelte 

van de historische aanschaffingswaarde van deze activa.  Bij de ontwikkeling van de RAB 

werd vastgesteld dat deze RAB-waarde wordt verminderd, evenals met dat gedeelte van de 

meerwaarde van de iRAB dat verband houdt met deze buitendienstgestelde activa 

([VERTROUWELIJK] MEUR over 4 jaar). 

109. De CREG heeft vastgesteld dat bij de desinvestering van deze activa slechts een 

beperkt bedrag via diverse verkopen van schroot werd gerecupereerd.   De CREG wenste 

daarom het bedrag van de opbrengsten van de verkopen van schroot te verhogen (zie 

"Opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten", deel IV.5.4.2). 

110. De CREG heeft de verklaring van Elia geanalyseerd en stelt vast dat de voorziene 

desinvesteringen in de loop van de tariefperiode in dezelfde mate toenemen, wat verklaard 

wordt door de vervanging ingevolge bijkomende investeringen.  Naast de vaststelling dat Elia 

in de volgende regulatoire periode voorziet om 10% van de iRAB meerwaarde buiten dienst 

te stellen, ziet de CREG geen tekenen van enige onredeliikheid.  In haar Ontwerpbeslissing 

van 9 oktober 2015 heeft de CREG de voorgestelde bedragen als elementen van het totaal 

inkomen van 2016-2019 aanvaard en heeft zij dus geen aanpassingen gevraagd.  

Daarom blijven in het Aangepast tariefvoorstel de waarden van de meerwaarden en de 

minderwaarden van tabel 14Aangepast ongewijzigd ten opzicht van de bedragen 

opgenomen in het Initieel tariefvoorstel. 

Tabel 14Aangepast: Evolutie van de meerwaarden en minderwaarden in 2014-2019 

(x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 
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IV.4.8 Financiële kosten en opbrengsten  

111. In het initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden de kosten met betrekking tot de 

financiële kosten en opbrengsten zoals weergegeven in onderstaande tabel 15. 

Tabel 15:  Evolutie van de financiële kosten en opbrengsten in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

112. Elia verantwoordde deze evolutie voornamelijk op basis van de financiële projecties 

geformuleerd door [VERTROUWELIJK]. 

113. Na analyse van de informatie die Elia had opgeleverd, heeft de CREG vastgesteld 

dat Elia voorbarig rekening had gehouden met een mogelijke daling van haar financiële 

rating van A- naar BBB+ vanaf 2017. Daardoor was de hoogte van de rentevoet die Elia had 

gebruikt voor de obligatie-uitgifte voorzien in [VERTROUWELIJK] overgewaardeerd met een 

bedrag dat overeenkomst met de geschatte spread tussen de bedrijven met een BBB+ 

notering en Elia, te weten [VERTROUWELIJK] basispunten (bp). 

114. In haar antwoord van 30 september 2015 heeft Elia de problematiek erkend en heeft 

zij voorgesteld om met deze spread van [VERTROUWELIJK] bp geen rekening te houden 

voor de kredieten aangegaan in 2016. 

115. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG haar akkoord 

gegeven met het voorstel tot correctie van Elia. Overwegende niet enkel dat in 2016 zowel 

een EUROBOND van [VERTROUWELIJK] EUR als een lening van de EIB van 

[VERTROUWELIJK] EUR geherfinancierd moesten worden, maar ook dat Elia een 

verhoging van de schulden op ten hoogste één jaar van [VERTROUWELIJK] EUR 

verwachtte, raamde de CREG de correctie als een vermindering van de financiële lasten met 

[VERTROUWELIJK] EUR/jaar en vroeg zij bijgevolg aan Elia om het budget van de 

financiële lasten te verminderen met een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR/jaar. Het 

bedrag van de financiële kosten en opbrengsten moest dus vastgelegd worden op 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] 

EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 
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116. Rekening houden met de aanpassingen die zich elders hebben voorgedaan, heeft 

Elia in haar Aangepast tariefvoorstel haar behoefte aan bijkomende leningen voor 

[VERTROUWELIJK]  herberekend en uiteindelijk vastgelegd op [VERTROUWELIJK] EUR, 

waarvan [VERTROUWELIJK] EUR slechts nodig is vanaf [VERTROUWELIJK].  Bijkomend 

heeft Elia eveneens melding gemaakt van een klein effect dat verband houdt met de impact 

van een schrikkeljaar.  In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia daarom voorgesteld het 

budget aan intresten verschuldigd voor obligatieleningen te verminderen met 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017 en 2018 evenals met 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

117. De CREG stelt op dit punt vast dat de uiteengezette argumentering van Elia 

overtuigend is. 

118. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG eveneens 

vastgesteld dat Elia er geen rekening mee gehouden had dat 40% van de ontvangen 

dividenden en van de gerealiseerde meerwaarden op haar financiële deelnemingen zoals 

CASC, CORESO, AMPACIMON en HGRT toekomen aan de netgebruikers, dit in toepassing 

van artikel 24, §2 van de Tariefmethodologie. 

De CREG heeft daarom aan Elia gevraagd haar budget van diverse niet-beheersbare 

opbrengsten te corrigeren door een rubriek toe te voegen “ontvangen dividenden en 

gerealiseerde meerwaarden op de financiële participaties zoals CASC, CORESO, 

AMPACIMON en HGRT”, voor een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR/jaar om zo weer te 

geven dat 40% van de ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden op die 

participaties toekomen aan de netgebruikers.  Dat bedrag komt overeen met 40% van het 

gemiddelde in de laatste vijf jaren, van de ontvangen dividenden en de gerealiseerde 

meerwaarden, gerealiseerd op de relevante financiële participaties, evenwel gecorrigeerd 

voor de niet-recurrente elementen. 

119. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia aanvaard om rekening te houden met 

een totaal bedrag (100%) van [VERTROUWELIJK] EUR/jaar voor “ontvangen dividenden en 

gerealiseerde meerwaarden op financiële participaties zoals CASC, CORESO, 

AMPACIMON en HRGT”, doch zij heeft dat element op een andere wijze verwerkt dan door 

de CREG geadviseerd: om beter overeen te stemmen met de latere boekhoudkundige 

behandeling ervan, heeft Elia het bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR/jaar boekhoudkundig 

verwerkt als financiële opbrengsten in vermindering van de financiële kosten.  

Elia preciseerde echter dat het gebruik van dit bedrag overeenstemt met artikel 24, §2 van 

de Tariefmethodologie: 
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1) [VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar zijn verwerkt in het nettoresultaat van de 

onderneming; 

2) [VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar zijn verwerkt als verschuldigde 

vennootschapsbelasting; 

3) het saldo van [VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar is mechanisch in vermindering 

gebracht van de omzet uit transmissietarieven. 

120. De CREG stelt vast dat de uiteengezette argumentering van Elia overtuigend is.  

Elia voldoet hierdoor aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

121. Rekening houdend met voornoemde aanpassingen, evenals met de ontwikkeling 

van de financieringsbehoefte die het gevolg is van andere wijzigingen, evolueren de 

nettokosten zoals weergegeven in tabel 15Aangepast. 

Tabel 15Aangepast: Evolutie van de financiële lasten en opbrengsten in 2014-21019 

(x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

Elia heeft bijgevolg voldaan aan de vragen van de CREG met betrekking tot de financiële 

kosten en opbrengsten. 

IV.4.9 De kosten met betrekking tot interconnecties 

122.  In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden de kosten met betrekking tot 

interconnecties zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel 16.  Aangezien deze 

bedragen negatief zijn, gaat het in feite om opbrengsten. 

Tabel 16:  Evolutie van de kosten en opbrengsten die verband houden met de interconnecties in 

2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

123. Elia verantwoordde de evolutie van de congestierentes op basis van waarnemingen 

aangevuld met trends afgeleid uit simulaties van de CWE-markt. 
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124. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 was de CREG van mening dat de 

hoogte van de door Elia gebudgetteerde inkomsten van congestierentes voor 2016 (cf. 

[VERTROUWELIJK] EUR) duidelijk ontoereikend was.  Op basis van een analyse die op 21 

augustus 2015 aan Elia werd gecommuniceerd, en waarop Elia de kans kreeg om te 

reageren, vond de CREG dat voor 2016 een niveau van [VERTROUWELIJK] EUR 

realistischer was. Immers: 

1) de congestie-inkomsten "year" en "month" mochten voor 2016 geraamd worden 

op respectievelijk [VERTROUWELIJK] EUR en [VERTROUWELIJK] EUR door 

het resultaat van de vermenigvuldiging van de geveilde gebruikelijke volumes - 

die de laatste jaren stabiel zijn - met zowel 8.760 uur als met de spread in het 

contract Cal 2016 te delen door 2 (om zo rekening te houden met de verdeling 

van de congestierentes tussen de twee aangrenzende TNB's); 

2) de congestie-inkomsten "day" mochten voor 2016 geraamd worden op 

[VERTROUWELIJK] EUR. Op basis van de "parallel runs" herinnerde de CREG 

er echter aan dat de congestierentes in Flow-Based Market Coupling (FBMC) in 

2013 en 2014 ongeveer de helft van de congestierentes voor de ATC voor België 

waren. Overigens bracht de CREG eveneens in herinnering dat de evolutie van 

de (absolute) prijsverschillen voor het contract Cal 2016 vergelijkbaar was met 

die van het contract Cal 2013. Daarbij mochten de congestierentes "day" voor 

2016 (in een FBMC-systeem) op de helft van de door Elia ontvangen 

congestierentes in 2013 worden geraamd. 

Tot besluit vroeg de CREG dus aan Elia om het budget van de congestierentes in 2016 te 

verhogen met een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR.  

125. Elia heeft aanvaard om in haar Aangepast tariefvoorstel het budget aan 

congestierentes voor de gehele periode 2016-2019 te verhogen met een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] EUR en heeft daarbij voorgesteld om dat bedrag te spreiden over de 

vier jaren van de tariefperiode.  De facto ontwikkelen de kosten die verband houden met de 

interconnecties zich zoals weergegeven in tabel 16Aangepast. 

Tabel 16Aangepast: Evolutie van de kosten die verband houden met interconnecties in 2014-2019 

(x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 
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126. Elia voldoet aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.4.10 De overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans  

127. In het Initieel tariefvoorstel waren volgende bedragen opgenomen in verband met de 

overdracht van de resultatenrekening naar de balans. 

Tabel 17:  Evolutie van de overdrachten tussen resultatenrekening en balans in 2014-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

Tabel 18:  Evolutie van de overdrachten tussen resultatenrekening en balans: verrekening van 

regulatoire saldi uit de voorgaande regulatoire periode 

[VERTROUWELIJK] 

 

128. De bedragen van de overdrachten tussen resultatenrekening en balans zijn 

vooreerst de bedragen opgenomen als geproduceerde vaste activa en betreffen de 

aankopen en de geactiveerde personeelskosten voor investeringen. 

129. In het Initieel tariefvoorstel van Elia werden de volgende bedragen in verband met 

de verrekening van de regulatoire saldi uit voorgaande jaren door Elia voorgesteld in tabel 13 

van haar Rapporteringsmodel ex ante/ 

Tabel 19:  Evolutie van de regulatoire saldi in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

 

130. De CREG heeft vastgesteld dat Elia in haar tabel geen rekening had gehouden met 

de gegevens die in overeenstemming met het tariefvoorstel 2012-2015, in 2015 moesten 

verwerkt worden.  De CREG was van oordeel dat deze bedragen in het tariefvoorstel 2016-

2019 moesten worden opgenomen omdat de CREG een beslissing heeft genomen over het 

tariefvoorstel dat deze verrekeningen omvat.  
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131. Volgens de CREG moest tabel 13 van het tariefvoorstel voor het jaar 2015 als volgt 

aangepast worden opdat deze zou overeenstemmen met de voorgaande beslissingen van 

de CREG: 

[VERTROUWELIJK] 

 

132. Uit deze tabel blijkt dat een bedrag van [VERTROUWELIJK] KEUR bijkomend moet 

worden verrekend in de tarieven voor de tarifaire periode 2016-2019. Deze regularisatie 

betreft een vermindering van de tarieven. Elia had aangehaald dat deze bedragen 

gecompenseerd zouden kunnen worden met overschotten uit het jaar 2015; de aanpassing 

was dus niet noodzakelijk.  De CREG was echter van oordeel dat, overeenkomstig artikelen 

31 en 38 van de tariefmethodologie, deze saldi moesten verrekend worden en dat niet kon 

afgeweken worden van voorafgaande beslissingen van de CREG.  

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG aan Elia gevraagd om de 

beslissing van 25 juni 2015 integraal uit te voeren en het bedrag van 142.539.000 EUR over 

te dragen naar de regulatoire periode 2016-2019.  

133. Wat de verdeling over de verschillende jaren van regulatoire overdrachten betreft, 

heeft Elia verklaard dat dergelijke transferten noodzakelijk waren om rekening te kunnen 

houden met het niet-lineaire profiel van sommige opbrengsten en kosten zodat de tarieven 

gelijkmatig kunnen evolueren.  De CREG heeft deze redenering aanvaard.  

134. In het Aangepast tariefvoorstel evolueren de nettokosten zoals aangetoond in tabel 

18Aangepast. 

Tabel 18Aangepast: Evolutie van de regulatoire saldi in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

135. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia integraal rekening gehouden met de 

aanpassingen gevraagd door de CREG in haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015. 

136. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 
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IV.4.11 Diverse niet-beheersbare opbrengsten 

137. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden de diverse niet-beheersbare 

opbrengsten zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel 20. 

Tabel 20:  Evolutie van de diverse niet-beheersbare opbrengsten in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

In het kader van haar controles heeft de CREG vastgesteld dat deze diverse niet-

beheersbare opbrengsten, opgenomen in het Initieel tariefvoorstel van Elia, duidelijk 

ondergewaardeerd waren want Elia had geen rekening gehouden met een akkoord dat 

eerder werd afgesloten in het kader van de uitwerking van het regulatoire kader van 

"cap&floor". Naar aanleiding van dit akkoord zouden de ontwikkelingskosten die verband 

houden met NEMO en die in de loop van de periode 2009-2015 ten laste van de 

netgebruikers waren gelegd, gecompenseerd worden door een equivalente, niet-

beheersbare opbrengst in de loop van de periode 2016-2019. 

138. In haar antwoord van 21 september 2015 heeft Elia deze vergetelheid erkend en 

heeft zij voorgesteld om rekening te houden met een factuur die zij in 2016 zou richten aan 

de onderneming NEMO LINK voor een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR die echter ten 

vroegste in 2019 betaald zou worden. Tussen 2016 en 2019, zou een jaarlijkse rente van 

[VERTROUWELIJK] %, ofwel [VERTROUWELIJK] EUR/jaar, door NEMO LINK verschuldigd 

zijn. 

139. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG het voorstel tot 

correctie van Elia aanvaard en heeft zij aan Elia gevraagd om het budget van de diverse 

niet-beheersbare opbrengsten aan te passen door er een rubriek aan toe te voegen getiteld 

"recuperatie van de ontwikkelingskosten die verband houden met NEMO", waarvan het 

bedrag overeenkomt met [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 

2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

In het Aangepast tariefvoorstel heeft Elia het budget van de diverse niet-beheersbare 

opbrengsten aangepast door er een rubriek getiteld "recuperatie van de ontwikkelingskosten 

die verband houden met NEMO" aan toe te voegen, waarvan het bedrag overeenkomt met 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] 

EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 



 

            52/165 

140. De diverse niet-beheersbare opbrengsten evolueren de facto zoals weergegeven in 

tabel 20Aangepast. 

Tabel 20Aangepast: Evolutie van diverse niet-beheersbare opbrengsten in 2014-2019 

(x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

141. Door van de verhoging van deze opbrengsten met [VERTROUWELIJK] EUR stelt 

de CREG vast dat Elia voldoet aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5 Vaststellingen met betrekking tot beheersbare kosten  

IV.5.1 Inflatie 

142. Zoals dat in het voorgaande tariefvoorstel 2012-2015 het geval was, heeft de 

netbeheerder in zijn Initieel tariefvoorstel zijn hypotheses inzake inflatie gebaseerd op de 

vooruitzichten geformuleerd door het Federale Planbureau. Juist daarom heeft de 

netbeheerder de bedragen overgenomen van de publicatie van juni 2014 met als titel 

"Economische vooruitzichten 2014-2019", nl. +1,4% in 2016, +1,5% in 2017 en +1,6% in 

2018 en 2019.  

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had de CREG echter vastgesteld dat het 

Federaal Planbureau in mei 2015 zijn vooruitzichten inzake inflatie in dalende lijn had 

herzien in het kader van haar publicatie "Economische vooruitzichten 2015-2020": +1,2% in 

2016 en +1,4% in 2017, 2018 en 2019.  Hierdoor heeft de CREG aan Elia gevraagd om de 

budgetten van de beheersbare kosten naar beneden aan te passen door rekening te houden 

met de volgende hypotheses inzake inflatie: +1,2% in 2016 en +1,4% in 2017, 2018 en 2019.  

Elia heeft de gevraagde verbetering uitgevoerd rekening houdend met de andere gevraagde 

aanpassingen. 

143. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.2 De kosten met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten 

144. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden de kosten met betrekking tot de 

aankoop van goederen en diensten zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel 21. 
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Tabel 21:  Evolutie van de kosten met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten in 

2014-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

145. Voor het totaal van dit element van het inkomen met betrekking tot de aankoop van 

goederen en diensten had Elia voor de periode 2016-2019 jaarbudgetten voorgesteld die 

gemiddeld [VERTROUWELIJK] % hoger lagen dan de werkelijke kosten van het 

exploitatiejaar 2014.  

In haar bijkomende vragen had de CREG herinnerd aan artikel 31 van de tariefmethodologie 

dat stelt dat de netbeheerder systematisch de verschillen van minstens 10% tussen het 

budget en de goedgekeurde bedragen in het laatste tariefverslag moet verantwoorden, nl. 

dat over het exploitatiejaar 2014. Een gebrek aan verantwoording brengt in principe een 

verwerping van de kosten met zich mee. 

Elia heeft een antwoord geformuleerd, op basis waarvan de CREG het volgende heeft 

vastgesteld. 

IV.5.2.1 Grote Werken “Large Infrastructure Projects”  

146. Met betrekking tot de Grote Werken “Large Infrastructure Projects“ heeft de CREG 

een grote stijging van de jaarbudgetten vastgesteld ten opzichte van de waarde van 2014, 

zoals weergegeven in onderstaande tabel 22/ 

Tabel 22: Evolutie van de kosten met betrekking tot Grote Werkzaamheden “LIP” 

[VERTROUWELIJK] 

 

In het kader van de antwoorden op de vragen van de CREG heeft Elia deze evolutie 

verklaard door (i) hogere investeringsniveaus dan in 2014, (ii) de toenemende complexiteit 

van voorstudies, (iii) de ontmanteling van belangrijke infrastructuren en (iv) toenemende 

uitgaven in het kader van de aanvaarding van nieuwe installaties. 
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De CREG heeft vastgesteld dat de post Grote Werken “Large Infrastructure Projects“ werd 

toegevoegd in het ex post tariefverslag van Elia om vooral de kosten van de studies in het 

kader van het Belgian Offshore Grid (hierna “BOG“) te boeken, zoals weergegeven in de 

volgende tabel 23: 

[VERTROUWELIJK] 

 

Begin 2014 is besloten tot het stilleggen van het project en derhalve van de 

aankoopprocedures en de consultancycontracten. De toenemende vertragingen in het kader 

van het Stevin-project en de onzekerheden wat betreft de voorziene oplossing en de BOG 

perimeter, hebben Elia ertoe gedwongen het project op te schorten zolang nodig is om met 

de concessiehouders, de overheid en de CREG een (nieuwe) oplossing voor de aansluiting 

van offshore windmolenparken overeen te komen. Uiteindelijk maakt dit project (dat eindigde 

in 2014 of in 2015) meer dan 85% uit van de werkelijke totale kosten van de post Grote 

Werken “Large Infrastructure Projects“. 

Elia heeft aangegeven dat voor 2016 een bedrag van [VERTROUWELIJK]  MEUR was 

gebudgetteerd voor de verwijdering van golfbrekers in de Noordzee. De bedragen van 2018 

en 2019 waren derhalve coherent met die van 2016, met uitzondering van deze 

uitzonderlijke kosten. Elia heeft geen enkele bijzondere reden aangegeven om het saldo van 

het verschil met de waarde voor 2014, van ongeveer [VERTROUWELIJK]  MEUR, te 

verklaren. 

Elia heeft voor 2017 aangegeven dat “de lagere waarde [CREG: + 33% ten opzichte van 

2014] is te verklaren door het uitblijven van bijzondere uitvloeisels daarvan zoals grote 

sloopwerkzaamheden“. De CREG heeft hieruit afgeleid dat Elia voor de jaren 2016, 2018 en 

2019 bijzondere effecten zoals grote sloopwerkzaamheden voorzag, maar beschikte niet 

over informatie van Elia die dit punt zou bevestigen. 

Gezien het gebrek aan informatie voor deze budgetten en op basis van artikel 31 van de 

Tariefmethodologie, heeft de CREG het element “Grote Werkzaamheden“ (Large 

Infrastructure Projects) van het voorgestelde totaal inkomen verworpen.  

De CREG heeft Elia bijgevolg verzocht om haar een overtuigende verantwoording van de 

gebudgetteerde bedragen te bezorgen. Bij gebrek daaraan, vroeg de CREG aan Elia om als 

jaarbudget voor de regulatoire periode 2016-2019 het werkelijk toegestane budget van 2014, 

vermeerderd met de inflatie, te behouden.  
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147. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia gesteld bijkomende 

verantwoordingen te willen verstrekken. 

148. Tijdens de werkvergaderingen en in het Aangepast tariefvoorstel heeft Elia duidelijk 

aangetoond dat de post “Large Infrastructure Projects” geen betrekking heeft op BOG, maar 

wel op projecten in de categorie “Europese integratie”, zoals Alegro, Stevin en Brabo. 

De OPEX-budgetten voor die grote infrastructuurprojecten moeten de niet-afschrijfbare 

elementen dekken, zoals de haalbaarheidsstudies en de sloop van bestaande infrastructuur 

die in de betreffende projecten vervangen zal worden. 

De CREG stelt vast dat deze verklaringen overtuigend zijn. 

149. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot verantwoording van de CREG. 

IV.5.2.2 Schadevergoedingen uit verzekeringen en Werkzaamheden met 
verzekeringen 

150. Wat de kosten en opbrengsten met betrekking tot verzekeringen betreft heeft de 

CREG vastgesteld dat in het Initieel tariefvoorstel van Elia de posten “Schadevergoedingen 

uit verzekeringen“ en “Werkzaamheden met verzekeringen“ het volgende profiel volgen: 

Tabel 24:  Evolutie van de posten “Schadevergoedingen van verzekeringen“ en 

“Werkzaamheden met verzekeringen“ in 2012-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

De CREG had vastgesteld dat de budgetten van de ontvangen schadevergoedingen van 

verzekeringen over de regulatoire periode een stabiel profiel hadden, met uitzondering van 

het budget voor 2018 dat met [VERTROUWELIJK] % afnam ten opzichte van het budget van 

2017.  

In haar antwoord op vraag II.3.2.5. verantwoordde Elia die evolutie op basis van de 

vaststelling dat het profiel van de historische gegevens niet lineair was.  

De CREG heeft dit element in detail geanalyseerd en heeft vastgesteld dat deze 

verantwoording niet overtuigend was: een historisch kostenprofiel is maar zelden perfect 

lineair, maar dat sluit niet uit dat het de beste raming voor de toekomst is.  
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De onderstaande tabel 25 toont het profiel van de posten “Schadevergoedingen uit 

verzekeringen “ en “ Werkzaamheden met verzekeringen“ van 2008 tot 2019. 

[VERTROUWELIJK] 

 

Zoals Elia verklaarde in haar antwoord op vraag II.3.2.4, is er een verschuiving in de tijd 

tussen de posten “ontvangen schadevergoedingen uit verzekeringen“ en “Werkzaamheden 

met verzekeringen“. De kosten van de tweede worden direct verrekend terwijl de 

schadevergoedingen uit verzekeringen pas ontvangen worden met een zekere vertraging. 

De CREG heeft echter vastgesteld dat de werkzaamheden met verzekeringsdossier sterk 

toegenomen zijn in 2014 ([VERTROUWELIJK] % ten opzichte van het gemiddelde 2012-

2013) en dat de jaarbudgetten voor de periode 2016-2019 deze uitzonderlijke waarde 

weerspiegelden (gemiddeld [VERTROUWELIJK] % ten opzichte van 2014 maar 

[VERTROUWELIJK] % ten opzichte van het gemiddelde 2012-2013). 

De CREG heeft hieruit afgeleid dat Elia gedurende de periode 2016-2019 het behoud op 

hoog niveau rond 2014 van werkzaamheden met verzekering voorzag. Gezien de 

verschuiving in de tijd was het waarschijnlijk dat deze toename van de werkzaamheden met 

verzekering zich vertaalde in een toename van de ontvangen schadevergoedingen uit 

verzekeringen gedurende de periode 2016-2019 en vooral aan het einde ervan, met name in 

2018.  

Volgens de CREG zou de groei van de post “Werkzaamheden uit verzekeringen“ 

automatisch moeten leiden tot een groei van de post “Ontvangen schadevergoedingen van 

verzekeringen“. 

Tot slot heeft Elia de hoogte van de post “Ontvangen schadevergoedingen van 

verzekeringen“ gemotiveerd op basis van een analyse van “schadestatistieken“. De 

observatie van bedragen uit het verleden heeft de CREG ertoe gebracht enkele twijfels te 

uiten wat betreft de kwaliteit van deze analyse, die haar voor het overige nooit in detail werd 

voorgelegd. 

Ondanks de gemiddelde jaarlijkse schadevergoedingen van ongeveer [VERTROUWELIJK] 

MEUR, ontvangen tussen 2008 en 2010, was het budget voor 2012 al in het kader van het 

Tariefvoorstel 2012-2015 op basis van dezelfde argumentatie vastgelegd op 

[VERTROUWELIJK] EUR. Zoals de bovenstaande tabel laat zien, was de realiteit volledig 

anders, ten gunste van de aandeelhouders van Elia. 
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Gezien (i) het zeer volatiele karakter van de ontvangen schadevergoedingen uit 

verzekeringen, (ii) het gebrek aan transparantie, lees relevantie, van de analyse op basis van 

schadestatistieken, heeft de CREG aan Elia verzocht de groei van het jaarbudget voor de 

post “ontvangen schadevergoedingen uit verzekeringen“ gedurende de periode 2016-2019 te 

handhaven op het niveau van de inflatie ten overstaan van het werkelijke niveau van 2014. 

Grafisch zou de impact voor de periode 2016-2019 de volgende zijn: 

[VERTROUWELIJK] 

 

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG bijgevolg aan Elia gevraagd 

om de budgetten van de beheersbare opbrengsten “Ontvangen schadevergoedingen van 

verzekeringen“ voor de periode 2016-2019 te verhogen met [VERTROUWELIJK] EUR, hetzij 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] 

EUR in 2018 en  [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

151. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia gesteld dat de vraag van de 

CREG inzake opbrengsten van verzekeringen er op zou neerkomen dat er rekening wordt 

gehouden met vergoedingen hoger dan de opgelopen kosten. Om deze reden wenst Elia 

een alternatief voor te stellen aan de CREG. 

152. In het Aangepast tariefvoorstel evolueren de nettokosten zoals weergegeven in 

tabel 24Aangepast. 

Tabel 24Aangepast: Evolutie van de posten “Schadevergoedingen van verzekeringen” en 

“Werkzaamheden met verzekeringen” in 2012-2019 

[VERTROUWELIJK]   

 

153. Elia stelt dus voor de gehele periode 2016-2019, voor de posten “Werkzaamheden 

met verzekeringen” en “Schadevergoedingen van verzekeringen” gelijke budgetten voor 

[VERTROUWELIJK].  Dat niveau is datgene dat initieel voorgesteld is voor de post 

“Werkzaamheden met verzekeringen” in 2016, hetzij [VERTROUWELIJK] EUR.  Dit bedrag 

evolueert aan een constant ritme van [VERTROUWELIJK] % per jaar tot in 2019. 
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Deze benadering resulteert uit drie elementen: 

- het voorzien van een vrijstelling van [VERTROUWELIJK] EUR per schadegeval.  

Indien men uitgaat van een identieke reconstructie van de beschadigde 

elementen moet deze vrijstelling logischerwijze leiden tot kosten die hoger zijn 

dan het ontvangen bedrag; 

- de werkelijkheid toont aan dat beschadigde elementen na een schadegeval niet 

systematisch op identieke wijze, soms zelfs helemaal niet, gereconstrueerd 

worden.  Die werkelijkheid leidt dan weer tot ontvangsten die hoger liggen dan de 

kosten; 

- de historiek van grote variabiliteit van werkelijke kosten en werkelijke 

ontvangsten. 

De voorgestelde budgetten van de nettokosten die verband houden met verzekerde 

incidenten houden een vermindering in met [VERTROUWELIJK] % ten overstaan van de 

vraag van de CREG (de CREG vroeg een vermindering van de nettokosten met 

[VERTROUWELIJK] EUR, terwijl het Aangepast tariefvoorstel van Elia rekening houdt met 

een vermindering met [VERTROUWELIJK] EUR). 

154. Hoewel de CREG oordeelt dat het voorstel van Elia voorzichtig blijft – rekening 

houdend met de vrijstellingen en met de onzekerheden over de incidenten die zich voordoen 

en dus a fortiori over de bedragen die voor deze schadegevallen werkelijk ontvangen of 

opgelopen zijn – aanvaardt de CREG het voorstel van Elia toch als redelijk en voldoende 

overtuigend. 

155. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.2.3 De honoraria 

156. Met betrekking tot de post “Honoraria“ heeft de CREG vastgesteld dat Elia vergat 

een deel van de vergoeding van de bestuurders ten laste te leggen van de niet-gereguleerde 

activiteiten. Uit de antwoorden van Elia van 1 oktober 2015 bleek inderdaad dat via de post 

“Honoraria” een bedrag van ongeveer [VERTROUWELIJK]  kEUR ten laste werd gelegd van 

de gereguleerde tarieven voor de vergoeding van de bestuurders. 
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De CREG had echter vastgesteld dat in het jaarverslag 2014 van Elia vermeld stond dat in 

2014 de vergoeding van de bestuurders 641.963,96 EUR bedroeg. Aangezien de 

verdeelsleutel tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten 50%/50% bedraagt in 

2016, mochten slechts [VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar ten laste van de gereguleerde 

activiteiten gelegd worden in 2016.  

157. De CREG oordeelde dat dit element van het tariefvoorstel van Elia inging tegen 

haar Tariefmethodologie en beoordeelde dit element van het Initieel tariefvoorstel bijgevolg 

als onredelijk.  

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG derhalve aan Elia gevraagd 

om het verschil - exclusief inflatie - in mindering te brengen, d.w.z. [VERTROUWELIJK]  

kEUR/jaar. 

158. In haar Aangepast tariefvoorstel gaat Elia akkoord met de analyse van de CREG en 

aanvaardt zij bijgevolg de vermindering van de budgetten van de post “Honoraria”. 

Rekening houdend met de inflatie leidt de aanpassing gevraagd door de CREG over de 

regulatoire periode 2016-2019 tot een vermindering van de totale kosten met 

[VERTROUWELIJK] EUR. 

159. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.3 De kosten van bezoldigingen, sociale lasten en alle lasten betaald in het 
kader van groepsverzekeringen 

160. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze kosten zoals weergegeven in 

de hiernavolgende tabel 26. 

Tabel 26:  Evolutie van de bezoldigingen, sociale lasten en alle lasten betaald in het kader van 

groepsverzekeringen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

161. In het kader van haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG aan 

Elia gevraagd om voor de periode 2016-2019 het bedrag van de kosten van bezoldigingen, 

sociale lasten en alle lasten betaald in het kader van groepsverzekeringen te verminderen 

met een totaal van [VERTROUWELIJK] EUR.   
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Dit totaal bedrag kan als volgt worden uitgesplitst: [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

Deze vraag tot aanpassing was ingegeven door drie knelpunten die de CREG 

geïdentificeerd had: 

1) [VERTROUWELIJK]  van de [VERTROUWELIJK] FTE opgenomen voor het jaar 

2014 op pagina 105 van haar tariefvoorstel en op basis waarvan Elia de evolutie 

van het aantal FTE tijdens de periode 2016-2019 heeft gebaseerd, waren 

middelen die in 2014 ofwel voor niet-gereguleerde activiteiten, ofwel voor de 

strategische reserve bestemd waren; 

2) van de stijging van FTE die Elia vroeg voor de periode 2016-2019 werden 

[VERTROUWELIJK] FTE opgenomen om te werken aan het NEMO-project en dit 

zonder dat er enige vergoeding gebudgetteerd is; 

3) de gemiddelde kost per FTE steeg tijdens de periode 2016-2019 aanzienlijk en 

werd niet verantwoord (cf. [VERTROUWELIJK] % tussen 2014 en 2019). 

Voor elk van die drie voornoemde knelpunten brengt de CREG achtereenvolgens in 

herinnering: haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015, de relevante elementen hernomen 

in het Aangepast tariefvoorstel van Elia en haar eigen analyse. 

IV.5.3.1 Met betrekking tot de middelen bestemd voor niet-gereguleerde activiteiten 
en strategische reserve in 2014, 

162. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had de CREG expliciet gewezen op 

de volgende elementen: 

1) In haar tariefverslag van 25 februari 2015 (cf. tabel T.4.1.2.2.) had Elia 

gerapporteerd dat van de [VERTROUWELIJK] EUR aan gemaakte 

personeelslasten in 2014, een totaal bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR werd 

toegekend aan niet-gereguleerde activiteiten die voornamelijk betrekking 

hebben op prestaties voor Elia Grid International en 50Hertz. Uitgaande van een 

overhead van 25% en een gemiddelde kostprijs per FTE15 van 

[VERTROUWELIJK] kEUR in 2014 heeft de CREG vastgesteld dat dit totaal 

bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR overeenkomt met [VERTROUWELIJK] 

                                                
15 Gemiddelde kost per FTE = totaal van de kosten 62 voor actieve beamten / jaarlijks gemiddeld 
aantal FTE 
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FTE die in 2014 niet aan gereguleerde activiteiten hebben gewerkt. In het kader 

van de uitwerking van het tariefvoorstel van Elia, kon dus de facto geen rekening 

gehouden worden met deze [VERTROUWELIJK] FTE en moesten deze in 

mindering gebracht worden van de [VERTROUWELIJK] FTE van 2014. 

Naast het totale bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR toegewezen aan niet-

gereguleerde activiteiten in 2014, was ongeveer [VERTROUWELIJK] EUR aan 

personeelslasten met betrekking tot het departement Business Development 

eveneens inbegrepen in de [VERTROUWELIJK] EUR aan toegestane 

personeelslasten in 2014. Op basis van een gemiddelde kost per FTE van 

[VERTROUWELIJK] kEUR in 2014 heeft de CREG vastgesteld dat dit totaal 

bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR overeenkwam met [VERTROUWELIJK] 

FTE die in 2014 voor de Business Development activiteit hadden gewerkt. 

Gezien de correspondentie uitgewisseld tussen de CREG en Elia tijdens het jaar 

2014 meldde de CREG dat deze Business Development activiteiten in de periode 

2016-2019 niet als gereguleerde activiteiten zouden worden beschouwd. In het 

kader van de uitwerking van het tariefvoorstel van Elia, mocht dus de facto geen 

rekening worden gehouden met deze [VERTROUWELIJK] FTE en moesten deze 

afgetrokken worden van de [VERTROUWELIJK] FTE van 2014; 

2) In haar brief van 11 december 2014 (ref. [VERTROUWELIJK]), meldde Elia dat 

van de [VERTROUWELIJK] EUR aan gemaakte personeelslasten in 2014, een 

totaal bedrag (overhead inbegrepen) van [VERTROUWELIJK] EUR was 

besteed aan de ontwikkeling van de Strategische Reserve.  Op basis van een 

overhead van [VERTROUWELIJK] % en een gemiddelde kost per FTE van 

[VERTROUWELIJK] kEUR in 2014, heeft de CREG vastgesteld dat dit totaal 

bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR overeenkwam met [VERTROUWELIJK] 

FTE die in 2014 aan de ontwikkeling van de Strategische Reserve hadden 

gewerkt. In het kader van de uitwerking van het tariefvoorstel van Elia, moesten 

deze [VERTROUWELIJK] FTE de facto in mindering gebracht worden van de 

[VERTROUWELIJK] FTE van 2014. De CREG had hier wel benadrukt dat het 

aantal FTE noodzakelijk voor de Strategische Reserve tijdens de periode 2016-

2019 wel kon worden opgenomen in een afzonderlijk budget op basis waarvan 

het betreffende ODV-tarief zou berekend worden.   
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163. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia de volgende twee relevante elementen 

specifiek vermeld: 

1) De CREG had vergeten ermee rekening te houden dat in de rubriek “overige 

diverse ontvangsten” voorzien in haar Initieel tariefvoorstel, Elia een opbrengst 

had berekend ([VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar zonder inflatie) voor de 

verwachte prestaties van het personeel van Elia voor niet-gereguleerde 

activiteiten.  Om coherent te blijven, moest de CREG dus aanvaarden dat die 

opbrengst in het Aangepast tariefvoorstel herleid zou worden tot nihil; 

2) De kosten van “Business Development“ maakten geen deel meer uit van de 

beheersbare enveloppe van 2014, zoals de CREG trouwens zelf vastgesteld had 

in haar beslissing (B)150625-CDC-658E/33 van 25 juni 2015 over de saldi 2014.  

In de praktijk moesten dus slechts [VERTROUWELIJK] FTE in vermindering 

gebracht worden van de [VERTROUWELIJK] FTE voorzien voor het jaar 2014, 

zoals vermeld op p. 105 van het Initieel tariefvoorstel en op basis waarvan Elia 

de ontwikkeling van het aantal FTE in de loop van de periode 2016-2019 

gebaseerd had. 

Na analyse bevestigt de CREG de relevantie van beide voornoemde opmerkingen et 

aanvaardt zij de aanpassingen voorgesteld door Elia.  Wel houdt de CREG eraan te 

benadrukken dat de aangebrachte correcties ten overstaan van het Initieel tariefvoorstel 

geenszins de verhoging van het aantal FTE in het gedrang brengen die Elia gevraagd heeft 

om bijvoorbeeld haar ambitieus investeringsprogramma te realiseren of voor andere 

belangrijke projecten die de directie Energy & System Management zou moeten ontwikkelen. 

IV.5.3.2 Met betrekking tot de [VERTROUWELIJK] FTE die aan het NEMO project 
werken 

164. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had de CREG benadrukt dat Elia 

[VERTROUWELIJK] FTE had gebudgetteerd die "diensten zouden verlenen aan het bedrijf 

NEMOLINK" zonder dat hiervoor in haar tariefvoorstel een vergoeding door Elia 

gebudgetteerd was die verband houdt met deze [VERTROUWELIJK] FTE. Omdat de kosten 

met betrekking tot het NEMO-project onderworpen zijn aan een specifiek regulatoir kader 

(opgenomen in bijlage 3 van de Tariefmethodologie) en dat het dus onaanvaardbaar was dat 

er [VERTROUWELIJK] FTE zijn gebudgetteerd zonder dat er een compenserende 

vergoeding van een gelijkaardig bedrag door NEMOLINK is gebudgetteerd, had de CREG 

aangegeven dat zij niet akkoord kon gaan met de [VERTROUWELIJK] FTE die aan het 
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NEMO-project werken en die waren opgenomen in de door Elia gevraagde verhoging van 

FTE voor de periode 2016-2019. 

In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia de aanpassing aanvaard zoals door de CREG 

gevraagd.  

IV.5.3.3 Met betrekking tot de sterke stijging van de gemiddelde kosten per FTE 
waargenomen voor de periode 2016-2019,  

165. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG Elia herinnerd aan 

haar vraag van 21 augustus om deze sterke stijging te verantwoorden (cf. 

[VERTROUWELIJK] % tussen 2014 en 2019) aan de hand van nauwgezette 

detailberekeningen. Als antwoord op deze vraag heeft Elia geen gedetailleerde berekening 

opgeleverd, maar heeft zij zich beperkt tot (i) het melden dat de evolutie van de loonlasten 

geen rekening houdt met beslissingen van de federale regering om de evolutie van de 

patronale lasten te verzachten (cf. indexsprong en vermindering van de patronale lasten) en 

(ii) het aanhalen van de volgende elementen waarmee in haar raming rekening moest 

worden gehouden: 

1) een inflatie van +0,2% in 2015, +1,4% in 2016, +1,5% in 2017 en +1,6% in 2018 

en 2019 ; 

2) een "loonsverhoging volgens het loonbeleid toegepast binnen Elia sinds 2010” 

waarvan de omvang niet gepreciseerd was; 

3) "hypothetische" verhogingen van [VERTROUWELIJK] % per jaar toegekend door 

CAO’s; 

4) wetswijzigingen betreffende de effectieve pensioenleeftijd en de voorwaarden om 

op vervroegd pensioen te gaan. 

Gezien de bedragen die op het spel staan, was de CREG logischerwijze niet tevreden met 

een dergelijke vage en weinig gedetailleerde argumentatie. Verwijzend naar artikel 31 van de 

tariefmethodologie, meldde de CREG dat het gebrek aan verantwoording, voornamelijk met 

betrekking tot gebruikte hypotheses en indexeringsmethodes, in principe een verwerping van 

de kosten met zich meebrengt. De CREG heeft daarom een evolutie van de gemiddelde kost 

per FTE berekend die haar redelijk leek (cf. [VERTROUWELIJK] % tussen 2014 en 2019). 

Die evolutie was gebaseerd op de volgende hypotheses: 

1) een inflatie van +0,2% in 2015, +1,2% in 2016 en +1,4% in 2017, 2018 en 2019; 
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2) de inachtname van de indexsprong beslist door de federale overheid volgens 

welke de gezondheidsindex vanaf april 2015 geblokkeerd wordt op het niveau 

van maart 2015 tot het moment dat een indexsprong van 2% is bereikt. Deze 

indexsprong heeft tot gevolg dat geen enkele indexering van de loonlast van Elia 

zou plaatsvinden in 2015, 2016 en in de loop van de eerste helft van het jaar 

201716. Verwijzend naar artikel 30 van de Tariefmethodologie is de CREG er 

vanuit gegaan dat de indexsprong beschouwd moest worden als een uitzonderlijk 

element, dat anticipeert op de volgende regulatoire periode.  Uitgaande van haar 

natuurlijk monopolie heeft Elia geen last van concurrentieproblemen en 

daarenboven is de CREG van mening dat dit uitzonderlijk element geen verband 

houdt met inspanningen in de schoot van Elia en dat het daarom helemaal 

legitiem is om de voordelen die het gevolg zijn van beslissingen van de federale 

overheid rechtstreeks en integraal aan de netgebruikers toe te kennen die op die 

manier hun concurrentiepositie tweemaal versterkt zien; 

3) vanaf 2018 dient rekening te worden gehouden met de vermindering van de 

patronale lasten van 33% naar 25% zoals door de federale regering 

aangekondigd in haar regeerakkoord van 9 oktober 201417. Dit regeerakkoord 

stelt duidelijk "de regering [zal] de vermindering van de werkgeverslasten, 

waartoe reeds was besloten in het concurrentiepact van de uittredende regering, 

uitbreiden. Vóór het einde van de legislatuur zal ze het basispercentage van de 

werkgeversbijdragen verminderen met het objectief om een basispercentage van 

25% te bereiken."  

Verwijzend naar artikel 31 van de Tariefmethodologie, beschouwde de CREG de 

vermindering van de patronale lasten als een bijzonder element die voor de 

volgende regulatoire periode wordt voorzien. Overwegende dat Elia, gezien haar 

natuurlijke monopoliepositie, niet lijdt onder concurrentieproblemen maar tevens 

dat dit uitzonderlijk element geenszins voortkomt uit een bijzondere inspanning 

van de kant van Elia, achtte de CREG het volledig legitiem dat het geheel aan 

voordelen die voortvloeien uit deze door de federale overheid besloten 

maatregelen, direct ten goede komt aan de netgebruikers – die zo hun 

concurrentiepositie tweemaal versterkt zouden zien. 

                                                
16 http://vbo-feb.be/Global/Actiedomeinen/Economie%20-
%20Conjunctuur/Competitiviteit/Le%20saut%20d%e2%80%99index%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20
vot%c3%a9%20!/Circulaire%20Indexsprong.pdf en http://vbo-feb.be/nl-BE/Actiedomeinen/Economie-
en-conjunctuur/Competitiviteit/Indexsprong-goedgekeurd/  
17 http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf  

http://vbo-feb.be/Global/Actiedomeinen/Economie%20-%20Conjunctuur/Competitiviteit/Le%20saut%20d%e2%80%99index%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20vot%c3%a9%20!/Circulaire%20Indexsprong.pdf
http://vbo-feb.be/Global/Actiedomeinen/Economie%20-%20Conjunctuur/Competitiviteit/Le%20saut%20d%e2%80%99index%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20vot%c3%a9%20!/Circulaire%20Indexsprong.pdf
http://vbo-feb.be/Global/Actiedomeinen/Economie%20-%20Conjunctuur/Competitiviteit/Le%20saut%20d%e2%80%99index%20a%20%c3%a9t%c3%a9%20vot%c3%a9%20!/Circulaire%20Indexsprong.pdf
http://vbo-feb.be/nl-BE/Actiedomeinen/Economie-en-conjunctuur/Competitiviteit/Indexsprong-goedgekeurd/
http://vbo-feb.be/nl-BE/Actiedomeinen/Economie-en-conjunctuur/Competitiviteit/Indexsprong-goedgekeurd/
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
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4) Het ontbreken van bijkomende verhogingen buiten inflatie – gecorrigeerd om 

rekening te houden met de voornoemde regeringsmaatregelen – omdat de 

bezoldigingspolitiek van Elia reeds zeer competitief is.  Daarover heeft de CREG 

3 argumenten aangevoerd. Vooreerst heeft de CREG in herinnering gebracht dat 

er in het tariefvoorstel 2012-2015 van Elia reeds rekening werd gehouden met 

een verhoging van de gemiddelde kost per FTE teneinde een eventuele                                 

“War for talent“ het hoofd te bieden en dat, zoals Elia zelf erkent, deze “War for 

talent“ gedurende de periode 2012-2015 niet heeft plaatsgevonden.  Ten tweede 

wenste de CREG er eveneens aan te herinneren dat de besprekingen met 

betrekking tot het project [VERTROUWELIJK] hebben duidelijk gemaakt dat de 

vergoedingen die door de netbeheerder aan haar medewerkers gegeven waren 

aanzienlijk hoger zijn dan deze die gebruikelijk zijn in bijvoorbeeld de 

consultancysector. Ten derde heeft de CREG vastgesteld dat Elia blijkbaar niet in 

de mogelijkheid verkeerde om de bedrijven te identificeren die haar medewerkers 

konden aantrekken met een hogere bezoldiging dan deze van Elia. 

166. Wat betreft de evolutie van de gemiddelde kost per FTE heeft Elia in haar 

Aangepast tariefvoorstel aanvaard om rekening te houden met de volgende elementen 

gevraagd door de CREG: 

1) een inflatie van +0,2% in 2015, +1,2% in 2016 en +1,4% in 2017, 2018 en 2019; 

2) de behandeling van de indexsprong bepaald door de federale regering, doch met 

de nadruk erop dat Elia de werkelijke indexsprong als niet-beheersbaar element 

beschouwt;  

3) de verrekening van de patronale lasten vóór het einde van de lopende 

regeerperiode.  Wat de onzekerheid betreft over de ingangsdatum van die 

maatregel, stelt Elia voor dat (i) het percentage aan sociale lasten in haar 

Aangepast tariefvoorstel behouden blijft op dat van haar Initieel tariefvoorstel, 

doch dat (ii) eens geïmplementeerd, de vermindering van de patronale lasten 

automatisch een neerwaartse correctie van de beheersbare enveloppe tot gevolg 

zal hebben;  

4) een bijkomende verhoging bovenop de inflatie – gecorrigeerd om rekening te 

houden met voormelde regeringsmaatregelen – van [VERTROUWELIJK] % in 

2015, [VERTROUWELIJK] % in 2016 en [VERTROUWELIJK] %/ jaar in 2017, 

2018 en 2019. 
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167. Na analyse is de CREG bereid om de aanpassingen die Elia voorstelt te 

aanvaarden, op voorwaarde dat er jaarlijks een vergadering tussen de CREG en Elia 

plaatsvindt waarin worden behandeld: de werkelijke indexsprong, de werkelijke vermindering 

van de patronale lasten en de werkelijke evolutie van de gemiddelde kost per FTE.  Na 

dergelijke vergadering kan de CREG beslissen om het overeenkomstig gedeelte van de 

beheersbare enveloppe aan te passen. 

168. Samengevat, op basis van het voorgaande, evolueren de bezoldigingen, de sociale 

lasten en alle lasten betaald in het kader van groepsverzekeringen in het Aangepast 

tariefvoorstel zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel 26Aangepast. 

Tabel 26Aangepast: Aangepaste evolutie van de vergoedingen, sociale lasten en alle lasten betaald 

in het kader van groepsverzekeringen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

169. Zonder rekening te houden met de berekening van de gevolgen van de 

vermindering van de patronale lasten die integraal ten goede zullen komen van de 

netgebruikers18, stelt de CREG vast dat voor de periode 2016-2019 het budget opgenomen 

in het Aangepast tariefvoorstel [VERTROUWELIJK] EUR lager ligt dan het bedrag initieel 

opgenomen in het Tariefvoorstel. 

170. Tot besluit, Elia voldoet aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.4 Opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten 

171. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze opbrengsten zoals 

weergegeven in de hiernavolgende tabel 27. 

Tabel 27:  Evolutie van de opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten 2014-2019 

(x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

                                                
18 Met de nadruk op het feit dat de concrete toepassingsmodaliteiten nog niet definitief gekend zijn, 
kan de impact van deze vermindering van de patronale lasten geraamd worden op ongeveer 
8.500.000,00 EUR/jaar. 
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De CREG heeft dit element geanalyseerd en vastgesteld dat de opbrengsten in vermindering 

van de beheersbare kosten ondergewaardeerd waren met [VERTROUWELIJK] EUR in 

2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019. Zo zou het bedrag van opbrengsten in vermindering van 

de beheersbare kosten voor de CREG moeten worden vastgelegd op [VERTROUWELIJK] 

EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019. De elementen die deze correctie rechtvaardigen betroffen 

vier rubrieken: de werken voor derden, de meerwaarden op de verkoop van materiële vaste 

activa, andere diverse ontvangsten evenals andere ontvangsten die verband houden met 

uiteenlopende toeslagen. 

172. Voor elk van de vier voornoemde rubrieken brengt de CREG hierna in herinnering: 

de inhoud van haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015, de relevante elementen 

opgenomen in het Aangepast tariefvoorstel van Elia en de analyse daarvan. 

IV.5.4.1 Werken voor derden 

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG vastgesteld dat Elia de sterke 

daling van “werken voor derden“ verklaarde door de stopzetting van de werken die synergie 

inhielden met andere netbeheerders (werken die geen marge genereerden en 

[VERTROUWELIJK] MEUR van de omzet in 2014 vertegenwoordigden). De CREG heeft 

echter eveneens vastgesteld dat de kosten die verband houden met werken voor derden 

slechts met [VERTROUWELIJK] MEUR verminderden tussen 2014 en 2016, wat een marge 

van iets meer dan [VERTROUWELIJK] MEUR creëerde, waarvan 50% ten goede zou 

komen van Elia.  Om de coherentie van de motivering aangevoerd door Elia te handhaven, 

heeft de CREG aan Elia gevraagd om het bedragen van andere diverse vergoedingen te 

verhogen met een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR 

in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

173. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia hierover geen bemerkingen gemaakt en 

de aanpassing van de CREG aanvaard door het verhogen van de rubriek “overige diverse 

ontvangsten” met eenzelfde bedrag. 

174. Overwegende dat het onderbrengen van deze verbetering onder de rubriek “andere 

diverse vergoedingen” in plaats van onder de rubriek “werken voor derden” geen impact 

heeft op het totaal bedrag van “opbrengsten in mindering van beheersbare kosten”, voldoet 

Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 



 

            68/165 

IV.5.4.2 De meerwaarden op verkopen van materiële vaste activa 

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG vastgesteld dat de 

netbeheerder in zijn tariefvoorstel niet meer dan [VERTROUWELIJK] MEUR/jaar voorzag 

aan meerwaarden op verkopen van materiële vaste activa.  De CREG vond dit bedrag 

manifest ondergewaardeerd.  Op basis van de onderstaande grafiek, opgesteld op basis van 

gegevens opgenomen in de jaarverslagen van Elia, wenste de CREG eerst en vooral aan te 

herinneren dat, hoewel de meerwaarden op verkopen van materiële vaste activa volatiel zijn, 

deze (i) in de loop van de periode 2008-2014 nooit lager dan [VERTROUWELIJK] 

MEUR/jaar waren en (ii) tot [VERTROUWELIJK]  MEUR bedroegen in 2010. 

[VERTROUWELIJK] 

De CREG wenste vervolgens eraan te herinneren dat Elia in de loop van de periode 2016-

2019 een ambitieus investeringsprogramma zou volgen dat, zoals vermeld door Elia in haar 

antwoord van 21 september 2015, betrekking zou hebben op de activa die geen netto 

boekhoudkundige waarde meer hadden. Dit programma zou logischerwijze moeten leiden tot 

de realisatie van ambitieuze meerwaarden in de loop van de volgende tariefperiode. Om het 

bedrag van de meerwaarden op verkopen van vaste activa aan te passen aan het 

waargenomen historisch gemiddelde gedurende de periode 2010-2014, had de CREG aan 

Elia gevraagd om het bedrag van de meerwaarden op de verkoop van vaste activa te 

verhogen met een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR/jaar. 

175. Net als tijdens herhaalde werkvergaderingen heeft Elia ook in haar Aangepast 

tariefvoorstel heeft Elia het nuttig geacht de volgende beschouwingen te formuleren: 

1) de geboekte meerwaarden aangaande de jaren 2008 tot 2010 evenals 

aangaande 2012 bevatten uitzonderlijke elementen die zich normaliter niet elk 

jaar zullen voordoen; 

2) Omdat dergelijke houding de indruk kan wekken dat de “verkoop van onroerende 

activa” een doel op zich zou worden, acht Elia het ongepast om a priori met een 

element als “verkoop van onroerende activa” rekening te houden. 

Op basis hiervan, heeft Elia voorgesteld om de bedragen van de meerwaarden op de 

verkoop van vaste activa niet te verhogen. 

176. De CREG stelt vast dat de overwegingen die Elia voorstelt pertinent zijn en 

aanvaardt dat het bedrag van de meerwaarden op de verkoop van vaste activa niet 

verhoogd wordt. 
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Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.4.3 Andere diverse vergoedingen 

177. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG vastgesteld dat de 

bedragen gebudgetteerd onder de subrubriek “varia“ duidelijk lager waren dan het niveau 

van deze rubriek voor het jaar 2014 ([VERTROUWELIJK] EUR): van [VERTROUWELIJK] 

EUR in 2016 naar [VERTROUWELIJK] EUR. Omdat deze evolutie niet verantwoord werd 

door Elia, kon de CREG deze dalende evolutie niet aanvaarden en had zij aan Elia gevraagd 

om voor de subrubriek “varia“ een bedrag – uitgezonderd inflatie – te budgetteren dat 

overeenstemt met het bedrag van 2014. Zo moest Elia het bedrag van andere diverse 

recuperaties verhogen met een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019.  

178. In het Aangepast tariefvoorstel formuleert Elia hieromtrent geen opmerkingen en 

aanvaardt zijn de verbetering gevraagd door de CREG. 

179. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.4.4 Andere vergoedingen met betrekking tot uiteenlopende toeslagen 

180. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG vastgesteld dat Elia 

geen rekening had gehouden met de volgende elementen die een verhoging met zich 

meebrengen van de ontvangsten die verband houden met uiteenlopende toeslagen: 

1) het bestaan van een ontvangst die verband houdt met de federale bijdrage en die 

[VERTROUWELIJK] kEUR bedroeg in 2014; 

2) het bestaan van een ontvangst die verband houdt met de Waalse gewestelijke 

toeslag en die volgens Elia [VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar bedraagt; 

3) de indienststelling van het offshore windmolenpark [VERTROUWELIJK]  in 2018, 

die vanaf 2018 de ontvangst die verband houdt met de federale toeslag voor 

offshore groenestroomcertificaten (GSC) met [VERTROUWELIJK] EUR/jaar 

verhoogt; 

4) de indienststelling van de offshore windmolenparken [VERTROUWELIJK]  en 

[VERTROUWELIJK]  in 2019, die in 2019 de ontvangst die verband houdt met de 

federale toeslag voor offshore GSC met [VERTROUWELIJK] EUR verhoogt. 
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Omgekeerd heeft de CREG geconstateerd dat Elia ten onrechte rekening had gehouden met 

bepaalde elementen die niet nodig waren, met name: 

1) de indexering van ontvangsten met betrekking tot een aantal toeslagen, die niet 

is voorzien in de wetgeving; 

2) de vermindering van de ontvangst van de REG-toeslag als gevolg van een 

vermindering van de kosten van het [VERTROUWELIJK] contract. 

181. Kortom, de CREG vroeg aan Elia om het bedrag te verhogen van de andere 

ontvangsten die verband houden met verschillende toeslagen van [VERTROUWELIJK] EUR 

in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019.  

182. In het Aangepast tariefvoorstel formuleert Elia hieromtrent geen opmerkingen en 

heeft zij de verbetering gevraagd door de CRG correct toegepast. 

183. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.5.4.5 De globale impact van opbrengsten in mindering van beheersbare kosten 

184. Overwegende de voormelde verbeteringen in het Aangepast tariefvoorstel – met 

inbegrip van deze met betrekking tot het weglaten van de opbrengst die verband houdt met 

verwachte prestaties van het personeel van Elia in niet-gereguleerde activiteiten 

([VERTROUWELIJK]  kEUR/jaar zonder inflatie), evenals de aanpassing van de hypotheses 

inzake inflatie - evolueren de globale bedragen van deze elementen zoals weergegeven in 

tabel 28Aangepast. 

Tabel 28Aangepast: Evolutie van de opbrengsten in mindering van beheersbare kosten in 2014-

2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

IV.6 Vaststellingen met betrekking tot beïnvloedbare 
kosten  

185. De beïnvloedbare kosten bestaan uit volgende kosten: 

1) de reserveringskosten van de vermogensreserves (verder onder IV.6.1); 
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2) verminderd met de penaliteiten opgelegd aan de marktpartijen in de mate dat 

deze de gecontracteerde volumes niet ter beschikking van Elia hebben gehouden 

(verder onder IV.6.2). 

 

IV.6.1 De reserveringskosten van de primaire (R1 of FCR) en secundaire (R2 
of aFRR) vermogensreserves 

186. In het Initieel tariefvoorstel van Elia evolueerden deze kosten zoals weergegeven in 

de hiernavolgende tabel 29. 

Tabel 29:  Evolutie van de primaire (R1 of FCR) en secundaire (R2 of aFRR) vermogensreserves 

tussen 2014 en 2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

 

187. Elia heeft deze evolutie als volgt verantwoord. 

Voor de raming van de prijzen van de reserves FCR en aFRR heeft Elia een methodologie 

uitgewerkt die uitgaat van de veronderstelling dat deze prijzen sterk afhankelijk zijn van de 

beschikbaarheid van het nucleaire park. Volgens Elia is de sterke daling van de 

reserveringsprijzen in 2015 (zie infra) voornamelijk te wijten aan de slechte beschikbaarheid 

van het nucleaire park. Deze zwakke beschikbaarheid impliceert een groter aantal 

werkingsuren van gasgestookte eenheden die het grootste deel van de FCR en aFRR 

volumes leveren.  Op die manier verminderen de zogezegde must run kosten die in de 

prijzen van hun offertes verwerkt zijn. Elia heeft in aanvulling op de beschikbaarheid van het 

nucleaire park andere effecten in haar methodologie opgenomen, [VERTROUWELIJK] 

Anderzijds meende Elia op basis van de veronderstelling van een “terugkeer van 

kernenergie” in [VERTROUWELIJK]  (5000 MW, zie bovenstaand deel III.2 over de 

hypotheses) dat de Clean Spark Spread (hierna: CSS) aanzienlijk zou afnemen in 

[VERTROUWELIJK]  alvorens zich te stabiliseren voor de rest van de periode. Tot slot heeft 

Elia een plotse vermindering in de variabiliteit van de CSS in 2014 en 2015 vastgesteld, wat 

volgens haar een verlagende impact heeft op de prijzen. Elia suggereerde dat de variabiliteit 

van de CSS vanaf [VERTROUWELIJK]19. 

                                                
19 [VERTROUWELIJK] 
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188. De CREG heeft deze methodologie in detail geanalyseerd en komt tot de volgende 

vaststellingen. 

Gezien de marktrealiteit in 2015, en zoals wordt getoond door de tabel hieronder, zijn de 

door Elia voorgelegde resultaten duidelijk niet redelijk. Tabel 30 toont de evolutie van de 

door Elia geraamde gemiddelde prijzen op basis van de Best Estimate20 van de CREG voor 

het exploitatiejaar 2015: 

Tabel 30:  Evolutie van de door Elia geraamde gemiddelde prijzen  

[VERTROUWELIJK] 

 

Zo voorzag Elia in [VERTROUWELIJK], op basis van haar methodologie, een stijging van de 

gemiddelde kost per MW van de FCR reserves van [VERTROUWELIJK] % en van 

[VERTROUWELIJK] % voor de aFRR reserves, zonder volume-effecten en op basis van de 

enige hypothese van een blijvende beschikbaarheid van 5.000 MW aan nucleaire productie 

en van een gelijktijdige afname van het aantal werkingsuren van de gaseenheden van 

[VERTROUWELIJK] % ten opzichte van [VERTROUWELIJK]. Dit resultaat is zeer duidelijk 

onredelijk. 

Volgens de CREG hield deze methodologie geen rekening met de gunstige effecten op de 

prijzen en de omvang van de ontwikkelingen in de markt [VERTROUWELIJK].  

Op basis van de voorgaande vaststelling, maar met erkenning van het potentieel significante 

effect van de hypothese van Elia over de beschikbaarheid van het nucleaire park, heeft de 

CREG in haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 aan Elia gevraagd om het profiel toe te 

passen van de prijsevolutie zoals voorgesteld in het Tariefvoorstel (en ten gevolge van de 

methodologie van Elia) evenwel op basis van de [VERTROUWELIJK].  Zo stelde de CREG 

een verhoging voor van het budget met [VERTROUWELIJK] % ten opzicht van de 

[VERTROUWELIJK]. 

189. De toepassing van deze methodiek leidde volgens de CREG tot de bedragen 

weergegeven in onderstaande tabel 30bis. 

                                                
20 De Best Estimate voor het exploitatiejaar 2015 is berekend op basis van de resultaten van de 
maandelijkse aanbestedingen van de 10 eerste maanden van 2015 waaraan de kost van de duurste 
van deze 10 maanden vermenigvuldigd met 2 wordt toegevoegd. 
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Tabel 30bis:  Evolutie van de prijzen van de primaire (FCR) en secundaire (aFRR) reserves in 

2015-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

190. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia verklaard om voor de reserves 

R1, R2 en R3 er de voorkeur aan te geven alternatieven voor de redenering van de CREG 

voor te stellen die eveneens belangrijke budgettaire besparingen inhouden, maar dan binnen 

redelijker perken. 

Elia betwistte de analyse van de CREG vooral omdat daarin onvoldoende rekening zou 

worden gehouden met de impact op de prijzen van de (vermoedelijke) terugkeer op de markt 

van het geheel van nucleaire eenheden. 

Daar tegenover staat dat Elia erkent dat zij in haar Initieel tariefvoorstel onvoldoende 

rekening gehouden heeft met de prijsverminderingen die samenhangen met de 

[VERTROUWELIJK].  De CREG heeft hier goed nota van genomen en heeft op haar beurt 

erkend dat Elia, op het ogenblik van de redactie van haar Initieel tariefvoorstel, slechts over 

weinig informatie beschikte over de resultaten van [VERTROUWELIJK]. 

191. In het Aangepast tariefvoorstel zijn de voorgestelde kosten veranderd zoals 

weergegeven in de hiernavolgende tabel 30bisAangepast. 

Tabel 30bisAangepast: Evolutie van de prijzen van de primaire (FCR) en secundaire (aFRR) 

reserves in 2015-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

In plaats van de 85 MW voorzien in haar Initieel tariefvoorstel, heeft Elia in haar Aangepast 

tariefvoorstel de eerste raming van ENTSO-E opgenomen van het volume aan FCR dat 

België in 2016 moet leveren aan de Europese markt, nl. 73 MW. 

Tenslotte heeft Elia, net zoals voor de ramingen van de opbrengsten uit congestierentes, in 

[VERTROUWELIJK] rekening gehouden met de effecten die het gevolg zijn van de 

onzekerheid over de terugkeer van een gedeelte van het nucleaire productiepark en de 

gunstige evolutie van de Clean Spark Spread die daarvan het gevolg is.  
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Omdat ze gebaseerd zijn op de hierboven vermelde elementen, leiden de nieuwe 

berekeningen van Elia tot een vermindering van de budgetten voor FCR en aFRR met 

[VERTROUWELIJK] EUR voor het geheel van de periode. 

192. Omdat daarin in het bijzonder rekening gehouden wordt met haar opmerkingen 

[VERTROUWELIJK] en met de huidige marktwaarnemingen aangaande de Clean Spark 

Spread stelt de CREG vast dat de voorstellen van Elia aanvaardbaar zijn.  Zelf erkent zij dat 

haar vraag in de Ontwerpbeslissing mogelijk te restrictief was in het licht van de argumenten 

die Elia ontwikkeld heeft, in het bijzonder wat de terugkeer op de markt betreft van de 

nucleaire eenheden die in 2015 stillagen.  Omwille van de grote onzekerheden rond het 

nucleaire productiepark evenals deze over de toekomstige offerteaanvragen et de te 

contracteren volumes vormt het Aangepast tariefvoorstel een redelijke tussenweg.  

193. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.6.2 De kosten van tertiaire reserves (R3 of mFRR) 

194. In het Initieel tariefvoorstel van Elia ontwikkelden deze kosten zich zoals 

weergegeven in de hiernavolgende tabel 31. 

Tabel 31:  Evolutie van de tertiaire reserves (mFRR) tussen 2014 en 2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

195. Elia had deze ontwikkeling als volgt verantwoord: 

Elia past een methodologie toe die het volgende omvat: 

1) de gemiddelde historische prijs [VERTROUWELIJK]; 

2) de verwachte af te sluiten volumes; 

3) een volume-effect [VERTROUWELIJK]; 

4) de inflatie; 

5) een efficiëntiewinst [VERTROUWELIJK]. 

Vanaf 2016 zal een deel van de volumes van R3 Production en R3 Dynamic Profile (R3 DP) 

middels maandelijkse offerteaanvragen worden gecontracteerd. [VERTROUWELIJK]. In dit 

stadium is tot de overgang naar veilingen op kortere termijn nog niet besloten voor het 

product R3 ICH. [VERTROUWELIJK]. 
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196. De CREG heeft die methodologie (van Elia) in detail geanalyseerd en komt tot de 

volgende vaststellingen. 

Globaal genomen leek de door ELIA gevolgde benadering gefundeerd en pragmatisch. Toch 

zag de CREG een aantal inconsistenties bij de keuze van bepaalde parameters. 

Ten eerste begreep de CREG niet waarom Elia de gemiddelde reële prijs 

[VERTROUWELIJK] niet als uitgangspunt had genomen, afgezien van het feit dat deze 

minder hoog is dan die van [VERTROUWELIJK].21    

Ten tweede gaf Elia aan efficiëntiewinstpercentages te hebben toegepast (prijsvermindering) 

van [VERTROUWELIJK]. Uit de studie van de methodologie van Elia blijkt dat, aangezien 

deze efficiëntiewinsten niet cumuleerbaar zijn, de werkelijke jaarlijkse percentages 

overeenkwamen met [VERTROUWELIJK]. 

Deze efficiëntiewinsten zijn niet in overeenstemming met de ervaring bij de overgang naar 

offerteaanvragen op korte termijnen voor de primaire (FCR) en secondaire (aFRR) reserves 

in 2014 (gedeeltelijk) en 2015 (geheel). De gemiddelde FCR en aFRR prijzen kenden in 

2014 over het algemeen een stijging ten aanzien van de realiteit van 2013, hoewel ze in 

2015 sterk gedaald zijn. In haar antwoord op vraag II.4.9. heeft Elia verklaard dat de 

overgang naar offerteaanvragen op korte termijn voor de tertiaire reserve een positieve 

impact zou hebben op de prijzen (dus een dalende) maar minder groot (“eerder beperkt”). De 

CREG deelt de analyse van Elia op dit punt.  

De fase die bestaat uit het voorstellen van slechts een beperkt aantal maandelijkse 

offerteaanvragen, werd noodzakelijk geacht om de netgebruikers in staat te stellen hun 

gedragingen op gebied van aanbod aan te passen en de markt te “testen“. Niettemin blijkt - 

en de ervaring van de FCR en van de aFRR hebben dit aangetoond - dat deze situatie sub-

optimaal is en dat alleen de overgang naar de korte termijn voor het geheel aan volumes kan 

zorgen voor het aanzienlijk verbeteren van de marktwerking en voor het beïnvloeden van de 

prijzen. 

 

Bij gebrek aan een overtuigende onderbouwing voor het niveau van de efficiëntiewinst 

voorgesteld door Elia, had de CREG gesuggereerd op cumulatieve wijze de volgende 

niveaus toe te passen: [VERTROUWELIJK]22. 

                                                
21 [VERTROUWELIJK] 
22 [VERTROUWELIJK] 
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197. De toepassing van deze redenering, gevraagd door de CREG in haar 

Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015, zou leiden tot de bedragen weergegeven in 

onderstaande tabel 31bis voor dit element van het totaal inkomen: 

Tabel 31bis: Evolutie van de leveringsprijzen van mFRR in 2016-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

De impact op het totaal inkomen van de periode 2016-2019 is dus [VERTROUWELIJK] EUR. 

198. In het Aangepast tariefvoorstel ontwikkelden de kosten zich zoals weergegeven in 

de hiernavolgende tabel 31Aangepast. 

Tabel 31Aangepast:  Evolutie van de tertiaire reserves (mFRR) in 2016-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

199. Elia heeft erkend dat haar methodologische keuze voor de uitwerking van de 

mFRR-budgetten op basis van de gemiddelde prijs van [VERTROUWELIJK] niet zo 

betekenisvol was.  Daarom heeft Elia voorgesteld om zich te baseren op 

[VERTROUWELIJK].  

Daarnaast heeft Elia eveneens duidelijk gemaakt dat haar Initieel tariefvoorstel over de 

percentages van de prijsvermindering evenmin relevant was en heeft zij, met uitzondering 

van het percentage voor [VERTROUWELIJK], het voorstel van de CREG aanvaard.  

[VERTROUWELIJK]  

200. De CREG stelde vast dat de gemiddelde prijs [VERTROUWELIJK] voor mFRR in 

[VERTROUWELIJK]  niet noodzakelijk een goed uitgangspunt was voor de toepassing van 

de methodologie van Elia om haar budgetten voor de periode 2016-2019 te ramen.  Op basis 

van artikel 12quinquies van de Elektriciteitswet moet de CREG een verslag voorleggen over 

het al dan niet redelijk karakter van de aangeboden prijzen. Desgevallend kan de Koning een 

koninklijk besluit uitvaardigen om aan de betreffende producenten prijs- en 

volumevoorwaarden op te leggen.  Met andere woorden, de selectie van aanbiedingen 

gemaakt op basis van de prijsoffertes is niet noodzakelijk deze die uiteindelijke ter 

beschikking van Elia zal staan.  
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201. De CREG geeft wel toe dat de gemiddelde prijs over [VERTROUWELIJK] evenmin 

een goede basis vormt voor het prijsniveau van [VERTROUWELIJK].  

202. Gegeven de onzekerheid die bestaat over de ontwikkeling van de volumes, van de 

producten en van de aanbiedingen van mFRR, erkent de CREG dat [VERTROUWELIJK] 

een goede basis vormen voor de budgetopmaak.  

203. Hiermee voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 

 

IV.6.3 Boetes opgelegd aan leveranciers van ondersteunende diensten 

204. Boetes met betrekking tot de aankoop van ondersteunende diensten vormen door 

Elia gerealiseerde kostenbesparingen als gevolg van het opleggen van boetes ingeval 

leveringen niet voldoen aan de vereisten omschreven in de contracten die Elia met haar 

leveranciers afsluit voor de levering van ondersteunende diensten. 

De bedragen die initieel door Elia werden voorzien zijn weergegeven in tabel 31ter. 

Tabel 31ter: Evolutie van de bedragen van de boetes is 2016-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

205. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG verklaard dat zij de 

mening deelt van Elia volgens dewelke het doel van een boetemechanisme erin bestaat door 

middel van passende stimulansen (cf. design van producten en contractuele bepalingen) er 

in te slagen een goede kwaliteit van levering van reserves te verkrijgen. Het doel van een 

boetemechanisme kan niet het inzamelen van een bepaald jaarbudget aan boetes zijn. 

Desalniettemin was de CREG van mening dat, zodra de levering van ondersteunende 

diensten door een bepaalde dienstverlener niet als goed kan worden gekwalificeerd in 

vergelijking met de kwaliteit die in het contract is gedefinieerd, Elia de plicht heeft de 

contractueel voorziene boetes bij deze dienstverlener te innen. Het innen van deze boetes is 

immers noodzakelijk om ten aanzien van de leveranciers van ondersteunende diensten een 

stimulans te handhaven om diensten van een goede kwaliteit te leveren. De CREG wenst 

dan ook te benadrukken dat zij bijzondere aandacht zal besteden aan eventuele contractuele 

aanpassingen die Elia zou willen implementeren voor de van kracht zijnde 

boetemechanismen voor ondersteunende diensten: deze zullen op geen enkele wijze tot 

doel kunnen hebben een bepaald bedrag aan boetes per jaar te innen, maar zullen altijd tot 

doel moeten hebben de stimulansen te versterken om te zorgen dat de levering van 

ondersteunende diensten van goede kwaliteit is.  
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206. Na deze verduidelijkingen heeft de CREG benadrukt dat de manier waarop het 

opleggen van boetes aan leveranciers van ondersteunende diensten in het Tariefvoorstel 

van 30 juni 2015 werd vastgelegd twee grote aanpassingen opriep, allereerst, met betrekking 

tot het beïnvloedbare karakter van deze inkomsten en, ten tweede, aangaande het door Elia 

gebudgetteerde bedrag. 

207. Ten eerste heeft de CREG vastgesteld dat volgens Elia (p. 119 van het 

Tariefvoorstel) uitsluitend de boetes met betrekking tot de reservering van ondersteunende 

diensten (behalve Black Start) als beïnvloedbaar zouden worden beschouwd. Met andere 

woorden, een deel van de boetes opgelegd aan leveranciers van ondersteunende diensten 

voor het niet voldoen aan hun verplichtingen zou volgens Elia niet als een beïnvloedbare 

kostenbesparing beschouwd moeten worden. 

208. De CREG was van mening dat deze benadering in strijd was met (i) de inhoud van 

de tariefmethodologie en (ii) de conclusies van meerdere werkvergaderingen die hebben 

plaatsgevonden, zowel tijdens de uitwerking van de Tariefmethodologie als voorafgaand aan 

de indiening van het Initieel tariefvoorstel. 

209. De CREG heeft eraan herinnerd gedurende haar controle van de saldi voor het 

exploitatie 2009, [VERTROUWELIJK] dat Elia een niet te verwaarlozen invloed uitoefende op 

het bedrag van de aan boetes opgelegd aan leveranciers van ondersteunende diensten – 

zowel voor boetes met betrekking tot de reservering als voor deze met betrekking tot het 

gebruik van ondersteunende diensten. Daar was aangetoond dat Elia gedeeltelijk wordt 

blootgesteld aan zowel de ontwikkeling van de boetes met betrekking tot de reservering als 

aan deze met betrekking tot het gebruik van ondersteunende diensten. 

210. Ter herinnering, in het jaarverslag van Elia over de saldi van 2009 had de CREG 

een aanzienlijk verschil vastgesteld tussen het aanvankelijk gebudgetteerde bedrag aan 

boetes met betrekking tot de aankoop van ondersteunende diensten voor 2009 

([VERTROUWELIJK] kEUR) en het werkelijk betaalde bedrag in de loop van het 

exploitatiejaar 2009 ([VERTROUWELIJK] kEUR), hetzij een verschil van 

[VERTROUWELIJK] %. In dit kader had de CREG dan ook besloten om de invordering door 

Elia van deze boetes te controleren. 

De CREG had zich in eerste instantie gebogen over de ontwikkeling van deze boetes 

gedurende de voorgaande jaren. (Figuur 1 hieronder: de blauwe curve geeft de ontwikkeling 

van boetes met betrekking tot de aankoop van ondersteunende diensten weer die Elia 

gedurende de periode 2004-2009 heeft gerapporteerd; de rode curve geeft de ontwikkeling 

weer van de boetes opgelegd aan de [VERTROUWELIJK] belangrijkste producenten;  
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een eventueel verschil tussen deze twee blauwe en rode curves weerspiegelt het opleggen 

van boetes aan afschakelbare klanten). 

Figuur 1:  Evolutie van de boetes met betrekking tot de ondersteunende diensten gedurende de 

periode 2004-2009 

[VERTROUWELIJK] 

 

Gedurende de periode 2004-2007 (toen het koninklijk besluit inzake tarieven van 4 april 2001 

van toepassing was) had de CREG geconstateerd dat, wat betreft het innen van boetes door 

Elia met betrekking tot de aankoop van ondersteunende diensten: 

1) de door Elia gemelde boetes steeds tussen [VERTROUWELIJK] en 

[VERTROUWELIJK] kEUR lagen, met uitzondering van het exploitatiejaar 2005; 

2) deze boetes vrijwel uitsluitend waren opgelegd aan producenten. 

Gedurende de periode 2008-2009 (toen het koninklijk besluit inzake tarieven van 8 juni 2007 

van toepassing was) had de CREG daarentegen geconstateerd dat, wat betreft het innen 

door Elia van boetes met betrekking tot de aankoop van ondersteunende diensten:  

1) de door Elia gemelde boetes sinds 2007 in een vrije val geraakt waren: ze gingen 

van [VERTROUWELIJK] kEUR in 2007 naar [VERTROUWELIJK] kEUR in 2008 

en [VERTROUWELIJK] kEUR in 2009; 

2) deze boetes niet meer uitsluitend werden opgelegd aan de [VERTROUWELIJK] 

belangrijkste producenten: van [VERTROUWELIJK] EUR in 2007 gingen de 

boetes opgelegd aan afschakelbare klanten naar [VERTROUWELIJK] KEUR in 

2008 en [VERTROUWELIJK] kEUR in 2009; 

3) deze sterke stijging van de boetes opgelegd aan afschakelbare klanten niettemin 

onvoldoende was om de sterke daling van de boetes opgelegd aan de 

[VERTROUWELIJK] belangrijkste producenten te compenseren: van 

[VERTROUWELIJK] kEUR in 2007 daalden deze naar [VERTROUWELIJK] 

kEUR in 2008 en [VERTROUWELIJK] kEUR in 2009. 

211. Vaststellend dus dat sinds de invoering van het nieuwe tarifaire kader de boetes die 

Elia opgelegd had aan de producenten [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]  in een 

tijdsbestek van 2 jaar door drie waren gedeeld, had de CREG zich in tweede instantie 

geconcentreerd op de ondersteunende diensten: de R1, R2, R3 en Black Start waarvoor Elia 
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een leveringscontract had gesloten met de [VERTROUWELIJK] belangrijkste producenten. 

De controles verricht door de CREG richtten zich met name op de reconciliatie tussen: 

1) de bedragen van de door Elia gemelde boetes voor deze leveranciers en de 

bedragen opgenomen in de boekhoudkundige bewijsstukken; 

2) de bedragen opgenomen in de boekhoudkundige bewijsstukken en de bedragen 

verkregen op basis van de formules voor de berekening boetes opgenomen in de 

leveringscontracten voor ondersteunende diensten die Elia heeft afgesloten met 

deze leveranciers. 

212. Op basis van ad hoc controles had de CREG uiteindelijk de volgende vaststellingen 

gedaan: 

1) een aantal toelichtingen gegeven door Elia waren onvolledig: 

[VERTROUWELIJK] 

2) bepaalde contractuele bepalingen overeengekomen tussen Elia en haar 

leveranciers van ondersteunende diensten (cf. [VERTROUWELIJK]) waren op 

een bijzonder gunstige wijze aangepast voor de leveranciers van 

ondersteunende diensten; 

3) Elia had bij een producent de boetes waarop Elia contractueel recht had niet 

correct geïnd; 

4) Elia stond toe dat een producent een aantal van diens creditnota’s met 

betrekking tot boetes aangaande de aankoop van ondersteunende diensten met 

aanzienlijke vertraging stuurde, [VERTROUWELIJK]. 

213. De CREG had in haar beslissing over de saldi van 2009 geconcludeerd, hoewel ze 

bepaalde kosten verwierp, dat "de wijziging van het tarifair kader tussen 2007 en 2008 de 

vermindering van de motivatie bij Elia voor gevolg had voor het recupereren van boetes 

terwijl de kosten van die recuperatie (hoofdzakelijk de beheersbare personeelslasten) ten 

laste van de TNB bleven. In het algemeen plaatst de CREG vraagtekens bij de vaststelling 

en de door Elia aangewende middelen om de boetes waarop de TNB recht heeft te 

handhaven en te verhalen op de producenten. De CREG dient sinds 2007 immers een zeer 

duidelijke daling van de bij [VERTROUWELIJK]  en [VERTROUWELIJK]  in rekening 

gebrachte boetes te constateren in combinatie met een aantal tekortkomingen in de 

onderhandelingen en de uitvoering van de contracten voor aankoop van ondersteunende 

diensten bij deze leveranciers."  
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Onder het dreigement van het verder verwerpen van kosten gedurende de volgende jaren 

had Elia de daaropvolgende jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om van de 

leveranciers van ondersteunende diensten elke boete te innen waarop zij contractueel recht 

had: herziening van het contractuele kader, invoering van procedures ter controle en 

validatie, versterking van het personeelsbestand verantwoordelijk voor de controle van 

dienstverleningen en de inning van boetes, ontwikkeling van nieuwe IT-toepassingen voor 

het sneller en op een meer exhaustieve wijze controleren van de geleverde diensten.   

Figuur 2 hieronder toont aan dat deze vele inspanningen snel effect hebben gehad op de 

hoogte van de door Elia geïnde boetes: deze zijn vanaf 2010 toegenomen naar het niveau 

van in 2008 geïnde boetes en zijn tussen 2010 tot en met 2013 stabiel gebleven. Dit toont 

aan dat de - al dan niet - geleverde inspanningen door Elia een aanzienlijke impact hebben 

op de hoogte van boetes geïnd door Elia bij de leveranciers van ondersteunende diensten. 

Figuur 2: Evolutie van de boetes met betrekking tot de ondersteunende diensten gedurende de 

periode 2004-2014 

[VERTROUWELIJK]  

 

214. Dit betoog toont aan dat Elia gedeeltelijk wordt blootgesteld aan zowel de 

ontwikkeling van boetes met betrekking tot de reservering als aan de ontwikkeling van 

boetes met betrekking tot het gebruik van ondersteunende diensten. Daarom werden in het 

kader van de uitwerking van de tariefmethodologie alle boetes opgelegd aan leveranciers 

van ondersteunende diensten als beïnvloedbare elementen beschouwd, d.w.z. elementen 

waarop de netbeheerder een beperkte controle uitoefent.  

215. De CREG heeft er eveneens aan herinnerd dat artikel 10. 18) van de 

tariefmethodologie bepaalt dat als beïnvloedbaar worden beschouwd: "de kosten verbonden 

aan de reservering (vermogen) van ondersteunende diensten, uitgezonderd de kosten 

verbonden aan de reservering van de Black Start-dienst, desgevallend verminderd met de 

boetes die aan de leveranciers worden opgelegd wegens het niet nakomen van hun 

verplichtingen terzake". Voor de CREG doelt het woord "terzake" expliciet op 

"ondersteunende diensten" - en niet uitsluitend op "de reservering (vermogen) van 

ondersteunende diensten", zoals Elia liet blijken in haar antwoorden van 21 september 2015. 

Zo herinnerde de CREG eraan dat artikel 10. 2) van de tariefmethodologie, die de niet-

beheersbare kosten met betrekking tot het gebruik van de ondersteunende diensten alsmede 



 

            82/165 

de kosten met betrekking tot de reservering van de Black Start-dienst, geheel bewust geen 

enkele verwijzing naar boetes maakt. 

216. Ten tweede, met betrekking tot het bedrag aan boetes gebudgetteerd door Elia in 

haar Initieel tariefvoorstel, heeft de CREG opgemerkt dat Elia slechts een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] EUR/jaar had gebudgetteerd voor boetes met betrekking tot 

ondersteunende diensten.  

217. Voor de CREG was dit gebudgetteerde bedrag onvoldoende in het licht van de 

volgende elementen: 

1) afgezien van het jaar 2009 waarvoor de CREG ernstige tekortkomingen in hoofde 

van Elia had vastgesteld (cf. [VERTROUWELIJK] , blijkt uit de voorgaande Figuur 

dat de boetes met betrekking tot ondersteunende diensten gedurende de periode 

2004-2014 (i) nooit lager waren dan [VERTROUWELIJK] MEUR/jaar en (ii) 

relatief stabiel waren rond het bedrag van [VERTROUWELIJK] MEUR/jaar; 

2) Elia verwachtte voor de komende jaren de komst van nieuwe leveranciers van 

ondersteunende diensten – die niet uitsluitend aggregatoren en aanbieders van 

"vraag-gerelateerde" producten zijn -, wat logischerwijs een verhogende effect 

zou moeten hebben op de boetes en/of geïnde terugvorderingen; 

3) Elia verwachtte een verhoging zowel van de gecontracteerde volumes als van de 

vergoeding per eenheid, wat logischerwijs een verhogend effect op de boetes 

en/of geïnde terugvorderingen zou moeten hebben; 

4) vanaf 2016, en in tegenstelling tot wat in het verleden gebruikelijk was, zal een 

boete toegepast worden in het kader van de levering van de dienst van de 

regeling van de spanning. Dit zou logischerwijs een verhogend effect op de 

boetes en/of geïnde terugvorderingen moeten hebben. 

218. Omwille van voormelde redenen heeft de CREG aan Elia gevraagd om het bedrag 

van gebudgetteerde boetes te verhogen tot het gemiddelde niveau van de waargenomen 

boetes tijdens de periode 2010-2014, nl. [VERTROUWELIJK] EUR/jaar. 
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219. Samengevat heeft de CREG in haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 aan Elia 

gevraagd om de volgende aanpassingen door te voeren aan haar Initieel tariefvoorstel: 

1) alle boetes opgelegd aan leveranciers van ondersteunende diensten moesten als 

beïnvloedbare kostenverminderingen worden beschouwd; 

2) het bedrag aan de boetes die aan leveranciers van ondersteunende diensten 

worden opgelegd, moest op [VERTROUWELIJK] EUR/jaar vastgelegd worden. 

Dit komt overeen met een bijkomend beïnvloedbaar inkomen van 

[VERTROUWELIJK] EUR/jaar. 

220. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia (zie tabel 31terAangepast) duidelijk 

vermeld dat zij het geheel van deze penaliteiten als “beïnvloedbaar” aanvaardt.  Zij heeft 

daarom een jaarlijks bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR aan boetes gebudgetteerd, wat 

een vermindering inhoudt van het totaal inkomen voor de regulatoire periode met 

[VERTROUWELIJK] EUR. 

Tabel 31ter: Evolutie van de bedragen van de boetes in 2016-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

221. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

222. Bovendien heeft Elia aan de CREG gevraagd om te bevestigen dat de bedragen 

van de boetes opgenomen in de berekening van de stimulans voor de beheersbare kosten 

voor jaar Y gebaseerd zullen zijn op de werkelijke boetes (zoals waargenomen in de jaren  

Y-1 en Y).  De CREG bevestigt dat dit wel degelijk de aanpak is de gevolgd zal worden. 

IV.7 Vaststellingen met betrekking tot de vergoeding van 
Elia 

223. De vergoeding van de netbeheerder bevat:  

1) de billijke marge voor de vergoeding van in het net geïnvesteerde kapitalen (zie 

IV.7.1); 

2) de stimulansen (zie IV.7.2). 

224. In het Initieel tariefvoorstel van Elia ontwikkelden deze vergoedingen zich zoals 

weergegeven in de hiernavolgende tabel 32. 
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Tabel 32:  Evolutie van de vergoedingen in 2014-2019 (x 1.000,00 EUR) 

[VERTROUWELIJK] 

IV.7.1 De billijke marge 

225. De billijke marge is de normale vergoeding van in het net geïnvesteerde kapitalen. 

Deze wordt jaarlijks bepaald door het rekenkundig gemiddelde van de initiële en finale 

waarde van het gereguleerd actief van het betreffende exploitatiejaar te vermenigvuldigen 

met het rendementspercentage. 

Elia heeft in haar Initieel tariefvoorstel rekening gehouden met de volgende bedragen: 

Tabel 32bis: De berekening van de netto billijke marge 

[VERTROUWELIJK] 
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IV.7.1.1 De RAB 

226. In haar Initieel tariefvoorstel heeft Elia de evolutie van de waarde van het 

gereguleerd actief voorgesteld zoals weergegeven in tabel 32ter. 

Tabel 32ter:  De berekening en de evolutie van de RAB in 2016-2019 
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227. De evolutie van de RAB voor het tariefvoorstel 2016-2019 houdt geen rekening met 

installaties met betrekking tot het net op zee, noch met Nemo, en dit zowel op het gebied van 

verwachte toekomstige investeringen als op het gebied van verwachte toewijzingen voor 

afschrijvingen hierop, aangezien enerzijds Nemo onderwerp uitmaakt van een afzonderlijk 

regulatoir kader, en anderzijds in het huidige stadium van de ontwikkeling van het net op zee 

Elia gedurende de periode 2016-2019 geen gevolgen voor de RAB voorziet (afgezien van 

het leggen van on shore kabels). 

De waarde van de RAB stijgt met een bedrag van gemiddeld [VERTROUWELIJK] MEUR per 

jaar. Deze toename is het gevolg van de investeringen verminderd met de interventies van 

derden of van de netgebruikers, de subsidies, de desinvesteringen en de afschrijvingen en 

vermeerderd met  de evolutie van de behoefte aan positief of negatief bedrijfskapitaal. 

228. Hoewel de CREG geen opmerkingen heeft op de initiële berekeningen van Elia, 

heeft de vraag van de CREG tot aanpassing van de financiële kosten ertoe geleid dat Elia de 

component van de behoefte aan bedrijfskapitaal in voorgaande tabel heeft aangepast. 

Het Aangepast tariefvoorstel houdt rekening met de resultaten zoals weergegeven in tabel 

32terAangepast. 

Tabel 32terAangepast: De berekening en de evolutie van de aangepaste RAB in 2016-2019 

[VERTROUWELIJK] 

 

IV.7.1.2 Het rendementspercentage 

229. De manier waarop het rendementspercentage in het Initieel tariefvoorstel door Elia 

werd berekend (zie ook tabel 32bis) heeft gehoopt tot twee aanpassingen enerzijds 

betreffende de gebruikte risicovrije rente (TSR) en anderzijds betreffende de gebruikte 

bètafactor. 

230. Wat de risicovrije rente (TSR) betreft, had Elia haar raming gebaseerd op de 

ramingen van het Federaal Planbureau voor de OLO op 10 jaar in een voorlopige versie van 

19 maart 2015 van het verslag over de "Economische vooruitzichten 2015-2020": 0,8% in 

2016, 0,9% in 2017, 1,0% in 2018 en 1,2% in 2019. 
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In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had de CREG echter vastgesteld dat het 

Planbureau in de finale versie van voornoemd rapport van mei 2015 zijn ramingen voor de 

OLO op 10 jaar neerwaarts had herzien: 0,7% in 2016 en 2017, 0,8% in 2018 en 0,9% in 

2019. 

Daarom heeft de CREG aan Elia gevraagd de billijke marge te verlagen om rekening te 

houden met een TSR van 0,7% in 2016 en 2017, 0,8% in 2018 en 0,9% in 2019. Deze 

aanpassing kwam overeen met de vermindering van de gebudgetteerde billijke marge met 

een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

231. Wat de Béta factor betreft werd het Initieel tariefvoorstel opgesteld op basis van een 

Béta factor van [VERTROUWELIJK].  

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG er echter aan herinnerd dat, in 

toepassing van artikel 19, §1 van de Tariefmethodologie, de Béta factor opgenomen in het 

tariefvoorstel berekend moest zijn in overeenstemming met artikel 17, § 4 van de 

Tariefmethodologie. Dit had volgens de CREG de volgende gevolgen: 

1) de Béta factor moet berekend worden over een periode van drie jaar; 

2) indien het resultaat van de berekening lager is dan 0,53, wordt de waarde ervan 

vastgelegd op 0,53.  

Zoals benadrukt op p. 126 van het Initieel tariefvoorstel moest de waarde van de Béta factor 

vastgelegd worden op 0,53 aangezien het resultaat van de berekening over een periode van 

drie jaar lager is dan 0,53. 

Daarom heeft de CREG aan Elia gevraagd om de billijke marge te verlagen om zo rekening 

te houden met een bètafactor van 0,53. Deze aanpassing komt overeen met een bijkomende 

daling van de gebudgetteerde billijke marge ten bedrage van [VERTROUWELIJK] EUR in 

2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

Samengevat heeft de CREG aan Elia gevraagd om een billijke marge te budgetteren van 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2016, [VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] 

EUR in 2018 en [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

 



 

            88/165 

232. In het Aangepast tariefvoorstel heeft Elia aanvaard om voormelde hypotheses recht 

te zetten zoals gevraagd door de CREG.  Elia heeft wel vermeld dat zij zo op bedragen 

uitkomt die beduidend verschillen van die van de CREG: [VERTROUWELIJK] EUR in 2016, 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2017, [VERTROUWELIJK] EUR in 2018 en 

[VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

Als gevolg van de vragen tot aanpassing geformuleerd door de CREG leiden de 

berekeningen in het Aangepast tariefvoorstel tot de elementen opgenomen in tabel 

32bisAangepast. 

Tabel 32bisAangepast: De berekening van de aangepaste netto billijke marge 

[VERTROUWELIJK] 

 

233. De CREG stelt vast dat de berekeningen van Elia leiden tot aanpassingen 

opgenomen in het Aangepast tariefvoorstel die beduidend hoger liggen dan deze die de 

CREG in haar Ontwerpbeslissing gevraagd had.  De globale aanpassing bedraagt 

[VERTROUWELIJK] EUR voor de periode 2016-2019. 

[VERTROUWELIJK] 

 

234. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

IV.7.2 De  stimulansen 

235. In aanvulling op de billijke marge op de in het net geïnvesteerde kapitalen ontvangt 

Elia voor een aantal van haar activiteiten een vergoeding berekend op basis van de bereikte 

resultaten: de Tariefmethodologie voorziet financiële stimulansen die erop zijn gericht om 

Elia aan te moedigen in het nastreven van prestatiedoelstellingen en het verwezenlijken van 

specifieke projecten.  

De tariefmethodologie en haar uitvoeringsmodaliteiten voorzien een minimum en maximum 

bedrag voor het merendeel van deze stimulansen. Elia mag in haar tariefvoorstel (ex ante) 

enkel de bedragen opnemen die de CREG heeft goedgekeurd.  Elia voorzag voor een aantal 

daarvan tevens de waargenomen indicator(en) in het kader van de prestatiemeting. De 

precieze modaliteiten voor het meten van de prestaties en het berekenen van de 
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overeenkomstige stimulansen zijn vervat in een overeenkomst tussen Elia en de CREG. De 

bedragen die aan de netbeheerder zullen worden toegekend, zullen aan het eind van elk jaar 

volgens deze modaliteiten worden berekend op basis van het niveau van de behaalde 

prestaties. 

De bedragen van de stimulansen zullen ex post gecorrigeerd worden op basis van de 

feitelijke prestaties. 

236. In haar tariefvoorstel heeft Elia de bedragen opgenomen die in onderstaande tabel 

35 zijn weergegeven. 

Tabel 35:  De stimulansen opgenomen in het Initieel tariefvoorstel 

[VERTROUWELIJK] 

 

237. Elia heeft aangegeven dat zij verwachtte in totaal [VERTROUWELIJK] % van het 

maximale bedrag van de acht23 stimulansen te kunnen realiseren, zoals vastgesteld door de 

Tariefmethodologie op [VERTROUWELIJK] MEUR, d.w.z. een verwachte totale prestatie van 

[VERTROUWELIJK] MEUR. 

De tariefmethodologie legt voor zes van de acht stimulansen niet alleen een 

maximumbedrag vast, maar ook een bedrag dat door Elia in haar tariefvoorstel moet worden 

opgenomen.  Het feit dat de tariefmethodologie voor de twee andere stimulansen24 geen 

bedrag voorziet dat in het Tariefvoorstel moet worden opgenomen, houdt in dat geen enkel 

bedrag toegevoegd kan worden. De tariefmethodologie legt zo een redelijke 

prestatieverwachting op voor deze acht stimulansen van [VERTROUWELIJK] MEUR. 

Volgens de CREG komt het opnemen in het budget van een andere prestatieverwachting 

dan die vastgelegd in de tariefmethodologie neer op het niet nakomen van de 

Tariefmethodologie. 

Elia had in haar Tariefvoorstel de twee prestatieverwachtingen ([VERTROUWELIJK] MEUR 

en [VERTROUWELIJK] MEUR) vergeleken en leidde daar er een "aanpassingswaarde van 

                                                
23 De stimulans « deel van de dividenden en meerwaarden van de financiële participaties » en de 
bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen zijn niet pertinent voor in 
onderhavige bespreking. 
24 Een stimulans voor de bevordering van de bevoorradingszekerheid en een stimulans op de 
beïnvloedbare kosten. 
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de prestatieverwachtingen" vanaf ad [VERTROUWELIJK] MEUR (bruto) die zij toevoegde 

aan het budget. 

De CREG kon een dergelijke methode vanzelfsprekend niet onderschrijven en heeft dat 

bedrag verworpen. 

Ten slotte heeft de CREG een fout vastgesteld in de toepassing van de Tariefmethodologie: 

voor de stimulans gericht op de efficiëntie van het beheer van de investeringsportefeuille had 

Elia een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR opgenomen in plaats van de 2.000.000 EUR 

die de Tariefmethodologie oplegt. Daarentegen had Elia een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] EUR opgenomen voor de stimulans voor de verbetering van de 

continuïteit van de bevoorrading, terwijl er door de Tariefmethodologie geen bedrag voorzien 

is. 

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG aan ELIA gevraagd om niet 

langer het bedrag van die “Aanpassingswaarde van de prestatieverwachtingen” in haar 

Aangepast tariefvoorstel op te nemen en om voor de stimulansen uitsluitend de bedragen op 

te nemen voorzien in de Tariefmethodologie. 

238. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia integraal rekening gehouden met de 

vraag van de CREG, zoals blijkt uit tabel 35Aangepast.  De stimulansen voorzien in het 

budget 2016-2019 dalen met [VERTROUWELIJK] EUR. 

Tabel 35Aangepast: De evolutie van de stimulansen opgenomen in de tariefvoorstellen van Elia 

[VERTROUWELIJK] 

 

239. Hiermee voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 
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V. ANALYSE VAN DE VOLUMES AAN 

VERMOGEN EN ENERGIE DIE ELIA IN 

AANMERKING NAM 

240. In de tarifaire context vormen de volumes aan vermogen en energie de 

kostendrijvers (‘cost drivers’). Dat wil zeggen dat deze bepalend zijn voor de tariefinkomsten: 

de eenheidstarieven worden immers toegepast op deze volumes.  Het gaat daarbij niet enkel 

om de strikte volumes, maar veeleer om de volumemix, namelijk de volumes per 

infrastructuurniveau, per spanningsniveau dus. 

Naast de basisveronderstellingen inzake afname en injectie, moeten ook de uitgangspunten 

in verband met de gehanteerde jaarpiek en met het ter beschikking gesteld vermogen 

vooropgezet worden.  Bij dit alles moet op een redelijke manier rekening gehouden worden 

met het onderscheid tussen de bedrijven die rechtstreeks op de Elia-netten zijn aangesloten 

enerzijds en de distributienetbeheerders anderzijds. 

241. Elia had een aantal van haar uitgangspunten aangaande deze volumes reeds 

opgenomen in haar document over de beslissende elementen van de ontwikkelingen 

voorzien in het toekomstige tariefvoorstel. 

V.1 Basisprincipes die verband houden met energie 

242. Om in haar tariefvoorstel de netto afgenomen energie te ramen, is Elia in drie 

stappen te werk gegaan: 

1) de raming van de evolutie van verhoogde energie door de belastingen (zie 

hoofdstuk V.1.1); 

2) de raming van de plaatselijk geproduceerde volumes aan energie (zie hoofdstuk 

V.1.2): 

3) de raming van de volumes aan netto afgenomen energie (zie hoofdstuk V.1.3). 
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V.1.1 Afgenomen energie door de belastingen 

243. De raming van de energie afgenomen door de belastingen voor het jaar 2015 is als 

volgt vastgesteld: 

1) wat betreft de netgebruikers die direct op het Elia-net zijn aangesloten, is ervan 

uitgegaan dat de energie afgenomen door de belastingen in 2015 op het niveau 

ligt dat in 2014 werd waargenomen; 

2) wat betreft de distributienetbeheerders is uitgegaan van een daling in de energie 

afgenomen door de belastingen, zoals in 2014 kon worden geconstateerd, na 

correctie voor de effecten gerelateerd aan temperatuur (zeer zachte winter). De 

daling van energie afgenomen door de belastingen is een recent fenomeen dat 

kan worden verklaard door de maatregelen genomen in het kader van de 

vermindering van elektriciteitsverbruik. Voor 2015 heeft Elia de helft van de in 

2014 waargenomen daling genomen, na correctie van de effecten gerelateerd 

aan temperatuur. 

244. Om de evolutie voor 2016-2019 van de energie afgenomen door de belastingen te 

ramen, heeft Elia de door IHS Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA) 

vastgestelde groeiverwachtingen voor de vraag naar elektriciteit in België gebruikt. In 

vergelijking met het niveau van 2015 voorziet de IHS CERA studie van 12 december 2014 

de volgende groeipercentages (tabel 36). 

Tabel 36: [VERTROUWELIJK] ramingen van afgenomen energie 

2016 2017 2018 2019 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  

245. Om de netto-energie vast te stellen die wordt afgenomen door gebruikers die 

rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, gaat Elia als volgt te werk: 

1) raming voor 2015 tot 2019 van de gedecentraliseerde productiecapaciteit 

aangesloten op het Elia-net; 

2) identificatie tussen de gedecentraliseerde productie aangesloten op het Elia-net 

van productie-eenheden die een afname dekken (hierna “lokale productie-

eenheden” genoemd); 

3) bepaling van de werkingsuren per type eenheid; 
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4) bepaling van de energie geproduceerd door lokale productie-eenheden voor de 

jaren 2015 tot 2019 door de geraamde capaciteiten met het aantal werkingsuren 

te vermenigvuldigen; 

5) de dusdanige verkregen evolutie wordt toegepast op het deel van de afnames 

dat in 2014 door lokale productie-eenheden werd gedekt; 

6) door het deel van de afnames dat door de lokale productie-eenheden wordt 

gedekt af te trekken van de energie afgenomen door de belastingen  verkrijgt Elia 

de netto afgenomen energie; 

7) met in achtneming van het totaal aan netto afgenomen energie dat op deze wijze 

is verkregen, werd meer specifieke informatie geïntegreerd, waarover Elia 

beschikte uit haar jaarlijks verzoek verstuurd naar rechtstreeks op het Elia-net 

aangesloten netgebruikers. 

246. Om de netto-energie te bepalen die door de distributienetbeheerders is afgenomen, 

is Elia als volgt te werk gegaan: 

1) raming voor de jaren 2014 tot 2019 van de capaciteiten van gedecentraliseerde 

productie-eenheden die op het net van distributienetbeheerders zijn aangesloten;  

2) bepaling van de werkingsuren per type eenheid; 

3) bepaling voor de jaren 2014 tot 2019 van de energie, geproduceerd door 

gedecentraliseerde productie-eenheden die op het net van 

distributienetbeheerders zijn aangesloten, door de vermenigvuldiging in de 

geraamde capaciteiten met de werkingsuren; 

4) om de netto afgenomen energie te verkrijgen moet de energie geproduceerd 

door gedecentraliseerde productie-eenheden aangesloten op het net van 

distributienetbeheerders, verminderd met de verliezen op deze netten, 

vervolgens van de afnames door de belastingen worden afgetrokken; 

5) wat de profielen van de distributienetbeheerders betreft, zijn om de effecten van 

de zachte winter in 2014 teniet te doen de profielen van 2014 met de 

maandelijkse verdeling van afnames aangepast. 
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V.1.2 Netto geïnjecteerde energie 

247. Elia is hiervoor uitgegaan van de evolutiehypotheses wat betreft de op het Elia-net 

aangesloten productiecapaciteit. Vervolgens zijn de gemiddelde werkingsuren per type 

eenheid gedefinieerd en dit voor de niet-flexibele centrales (gedecentraliseerd, hernieuwbare 

energie,…), de kerncentrales en de piekcentrales. Voor de gascentrales met gecombineerde 

cyclus zijn de werkingsuren onder andere vastgesteld op basis van de energiebalans en de 

evolutie ervan over de periode 2016-2019. 

Het totaal aan energie geïnjecteerd door productie-eenheden aangesloten op het Elia-net, 

werd verkregen door de werkingsuren toe te passen op de geraamde productiecapaciteiten. 

De netto geïnjecteerde energie wordt vervolgens verkregen door het deel van de afnames 

gedekt door lokale productie af te trekken van de energie geïnjecteerd door de productie-

eenheden aangesloten op het Elia-net, zoals hierboven berekend om de netto-energie te 

verkrijgen die is afgenomen door de netgebruikers die rechtstreeks op het Elia-net zijn 

aangesloten. 

De hypotheses en berekeningen leiden tot de volumes opgenomen in tabel 37. 

Tabel 37:  Evolutie van de netto geïnjecteerde energie (in MWh. Bron Elia) 

[VERTROUWELIJK] 

 

V.1.3 Netto afgenomen energie 

Het proces leidt tot de gegevens opgenomen in tabel 38.  

Gemiddeld dalen de volumes met ongeveer 1% per jaar voor de Belgische netgebruikers. 

Tabel 38:  Evolutie van de netto afgenomen energie (in MWh. Bron Elia) 
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V.1.4 Oordeel van de CREG 

248. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG geen bezwaar 

gemaakt tegen de uitgangspunten geformuleerd door Elia, noch tegen haar berekeningen en 

het resultaat ervan, die dus een redelijke basis vormen voor de verdere tariefbepaling. 

De CREG steunt in dit verband ook het standpunt dat Elia innam in haar verslag over de 

raadpleging van de betrokken elektriciteitsondernemingen in verband met de beslissende 

elementen van de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige tariefvoorstel (hierna: het 

“raadplegingsverslag van Elia”): de evolutie van de afname gebruikt in het kader van de 

volumebepaling van de strategische reserves is een raming van de groei in de bruto 

piekvraag, die doorslaggevend is voor de bevoorradingszekerheid (volgens een “worst case“ 

logica). Verbruikspieken volgen niet noodzakelijkerwijs dezelfde trend als de energie 

(volgens een logica van “gemiddelde verwachting“).  

V.2 De uitgangspunten in verband met vermogen 

249. Zowel voor de rechtstreeks aangesloten netgebruikers als voor de 

distributienetbeheerders wordt de bepaling van de volgende elementen onderzocht:  

1) de jaarpiek (verder onder V.2.1); 

2) de maandpiek (verder onder V.2.2); 

3) het ter beschikking gesteld vermogen (verder onder V.2.3). 

V.2.1 De jaarpiek 

V.2.1.1 Voor de gebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net 

250. Aangezien de profielen van de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-

net zeer variabel zijn en er geen uniforme correlatie is tussen de evolutie van de vermogens 

en de netto afgenomen energie, is Elia er in haar Initieel tariefvoorstel voor 2015 uitgegaan 

van de handhaving van het niveau van de jaarpiek waargenomen in 2014. 

Om de jaarpiek te bepalen heeft Elia vervolgens  voor de afzonderlijke netgebruikers de 

gegevens opgenomen over de evolutie van hun toekomstige afnames en injecties, verkregen 

via de jaarlijkse bevraging bij de netgebruikers .  
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Aangezien er voor de berekening van de jaarpiek een overgangsperiode nodig is voor het 

jaar 2016, zal tenslotte de jaarpiek slechts vanaf december 2016 rekening kunnen houden 

met een historiek van 11 volledige maanden. De evolutie voor de jaarpiek is dan ook 

discontinu in 2017 en laat een grotere toename zien. 

251. Op basis van bovenvermelde hypotheses in het Initieel tariefvoorstel bedraagt de 

evolutie van de jaarpiek voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net: 

Evolutie jaar per jaar 
in % 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Evolutie jaarpiek 0,1% 7,7% 0,0% 0,0% 
 

 

252. In het Initieel tariefvoorstel resulteerde deze evolutie in de volgende jaarpieken voor 

netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net: 

2016 2017 2018     2019 
 

4.178 MW 
 

4.498 MW 
 

4.500 MW 
   
4.500 MW 

 

V.2.1.2 Voor de distributienetbeheerders 

253. In het verleden heeft Elia vastgesteld dat wanneer de netto afgenomen energie door 

de distributienetbeheerders negatief evolueert, de netto afgenomen vermogens de evolutie 

van de netto afgenomen energie volgen met een vertraging van 1% per jaar.  

De pieken dalen minder snel aangezien de daling van de netto afgenomen volumes door de 

distributienetbeheerders vooral verband houdt met een stijging van de gedecentraliseerde 

productie van windmolens en zonnepanelen. 

254. Zo bedraagt de evolutie in netto afgenomen vermogen ten opzichte van de evolutie 

van netto afgenomen energie: 

Evolutie jaar per jaar in % 2016 2017 2018 2019 

Evolutie netto afgenomen energie -1,5% -1,0% -1,6% -2,5% 

Evolutie netto afgenomen vermogen -0,5% 0,0% -0,6% -1,5% 
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255. Aangezien er voor de berekening van de jaarpiek een overgangsperiode nodig is in 

2016, zal de jaarpiek slechts vanaf december 2016 rekening kunnen houden met een 

historiek van 11 volledige maanden. De evolutie voor de jaarpiek is dan ook discontinu in 

2017 en laat een grotere toename zien: 

Evolutie jaar per jaar in % 2016 2017 2018 2019 

Evolutie jaarpiek -0,5% 3,7% -0,6% -1,5% 

 

256. In het Initieel tariefvoorstel vertaalde deze evolutie zich in de volgende jaarpieken: 

2016 2017 2018     2019 

10.042 MW 10.416 MW 10.352 MW 10.194 MW 

V.2.1.3 Totaal 

257. In het Initieel tariefvoorstel bedroeg het totaal van de jaarpieken voor de 

netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net en de distributienetbeheerders 

samen: 

2016 2017 2018     2019 

14.220 MW 14.915  MW 14.852 MW 14.694 MW 

V.2.1.4 Advies van de CREG 

258. Gezien de hierna gevraagde aanpassingen in de definitie van de tarifaire 

jaarpiekperiode, heeft de CREG aan Elia gevraagd om de voorgenoemde volumes te 

herberekenen. 

V.2.1.5 Het gevolg dat Elia gaf aan de vraag tot aanpassing van de CREG 

259. Elia heeft geen opmerkingen gemaakt over de vraag van de CREG, noch tijdens de 

hoorzitting van 16 oktober 2015, noch in haar schriftelijke bemerkingen. 

Hoewel Elia principieel haar argumenten uit haar Initieel tariefvoorstel van 30 juni 2015 

handhaaft, heeft zij “in het vooruitzicht van te kunnen beschikken over een gunstige 

beslissing” in haar Aangepast tariefvoorstel 2016-2019 de tariefperiode voor de jaarpiek 

aangepast in de zin zoals de CREG dat gevraagd heeft, dat wil zeggen de maanden 

november tot maart enkel de weekdagen (feestdagen uitgezonderd) en dit tussen 17u00 en 

20u00.  De standpunten van de CREG over de argumenten van Elia zijn verwoord in de 

§§318 tot 326 van onderhavige beslissing. 
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260. Die wijziging van de tariefperiode voor de jaarpiek heeft tot gevolg dat de waarden 

van de jaarpieken die aan de basis liggen van de tariefberekening voor de jaarpiek van de 

afname, eveneens aangepast moeten worden.  Hieronder worden de nieuwe waarden van 

de jaarpiek vermeld en “zoals gevraagd door de CREG“ beperkt tot de tariefperiode van 

deze jaarpiek. 

[VERTROUWELIJK] 

 

261. De CREG stelt vast dat Elia voldoet aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

V.2.2 De maandpiek 

V.2.2.1 Voor de gebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net 

262. Aangezien de profielen van de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-

net zeer variabel zijn en er geen uniforme correlatie is tussen de evolutie van de vermogens 

en de netto afgenomen energie, is Elia ervan uitgegaan om voor 2015 het niveau te 

handhaven van de maandpiek waargenomen in 2014. 

Tenslotte heeft Elia voor de bepaling van de maandpiek voor de afzonderlijke netgebruikers 

de gegevens verkregen via de jaarlijkse aanvragen bij netgebruikers over de evolutie van 

hun toekomstige afnames en injecties opgenomen.  

263. Op basis van bovenvermelde hypotheses ziet de evolutie van de maandpieken voor 

de gebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net er als volgt uit: 

Evolutie jaar per jaar 
in % 

        2016 
 

2017 
 

     2018 
 

2019 

Evolutie jaarpiek 0,8% 0,3%       0,0% 0,0% 
 

 

264. Deze leidt tot de volgende maandpieken van de netgebruikers rechtstreeks 

aangesloten op het Elia-net: 

2016 2017 2018     2019 
 

5.022 MW 
 

5.035 MW 
 

5.034 MW 
   
5.035 MW 
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V.2.2.2 Voor de distributienetbeheerders 

265. Zoals vermeld in randnummer 253 van onderhavige beslissing volgen de netto 

afgenomen vermogens door de distributienetbeheerders een “negatieve“ evolutie van de 

netto afgenomen energie met een vertraging van 1%.  

De evolutie van de maandpieken ten opzichte van de evolutie van de netto afgenomen 

energie bedraagt: 

Evolutie jaar per jaar in % 2016 2017 2018 2019 

Evolutie netto afgenomen energie -1,5% -1,0% -1,6% -2,5% 

Evolutie maandpiek -0,5% 0,0% -0,6% -1,5% 

 

266. Deze evolutie leidt tot de volgende maandpieken van de distributienetbeheerders: 

2016 2017 2018 2019 
 

8.931 MW 
 

8.936 MW 
 

8.881 MW 
   

8.745 MW 
 

 

V.2.2.3 Totaal 

267. Voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net en de 

distributienetbeheerders samen bedraagt de som van de maandpieken: 

2016 2017 2018     2019 
 

13.953 MW 
 

13.971  MW 
 

13.915 MW 
   
13.780 MW 

 

 

V.2.2.4 Oordeel van de CREG 

268. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG geen bezwaar 

gemaakt tegen de uitganspunten geformuleerd door Elia, noch tegen haar berekeningen en 

het resultaat ervan, die dus een redelijke basis vormen voor de verdere tariefbepaling. 
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VI. TOEWIJZING VAN HET TOTAAL 

INKOMEN AAN DE TARIEVEN 

VI.1 Vaststellingen van de CREG met betrekking tot de 
toewijzing van de kosten  

VI.1.1 De aandachtspunten van de CREG 

269. Om van het totaal inkomen de waarde van elk tarief voor een bepaald 

spanningsniveau af te leiden, is een specifiek allocatieproces nodig. 

De twee belangrijkste facetten daarvan zijn: 

1) de toewijzing van het totaal inkomen aan de individuele tarieven (verder onder 

VI.1.2); 

2) de verdeling van die toewijzing tussen de afname van het net en de injectie 

(verder onder VI.1.3).  

270. Tegelijkertijd moet erover gewaakt worden dat de voorgestelde tarieven voldoen 

aan de specifieke richtlijnen uit artikel 12, § 5 van de Elektriciteitswet, waaraan de 

tariefmethodologie moet voldoen, nl.: 

1) niet-discriminerend zijn; 

2) transparant zijn; 

3) proportioneel zijn; 

4) uniform zijn op het grondgebied dat de netbeheerder beheert; 

5) kostenreflectief zijn; 

6) de noodzakelijke investeringen bevorderen en mogelijk maken; 

7) streven naar het bieden van een correct evenwicht tussen de kwaliteit van de 

verleende diensten en de prijzen betaald door de eindafnemers; 

8) de netbeheerder aanmoedigen om de prestaties te verbeteren, de marktintegratie 

en de bevoorradingszekerheid te bevorderen evenals in de hand werken van het 

onderzoek en de ontwikkeling nodig voor deze activiteiten; 
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Bovendien, overeenkomstig artikel 12, §5, 17° van de Elektriciteitswet, kunnen de tarieven 

voor het gebruik van het transmissienet of de netten met een transmissiefunctie die op 

productie-eenheden van toepassing zijn, variëren afhankelijk van de technologie van deze 

productie-eenheden en van de datum waarop ze in werking werden gesteld. Deze tarieven 

worden bepaald rekening houdend met ieder criterium dat door de commissie relevant wordt 

geacht, zoals een benchmarking met de buurlanden, teneinde 's lands 

bevoorradingszekerheid door een daling van de concurrentiekracht van de betrokken 

productie-eenheden niet in het gedrang te brengen. 

In de hiernavolgende randnummers 271 tot 278 heeft de CREG de voorgestelde tarieven 

van Elia getoetst aan de 9 voornoemde criteria. 

271. De voorgestelde tarieven houden rekening met het principe van non-discriminatie, 

omdat zij de basis vormen voor de betaling door de netgebruiker van alle kosten die 

voortvloeien uit of toegewezen zijn aan de diensten en onderdelen van de infrastructuur. De 

tariefmethodologie voorziet immers in een algemene evenredige toewijzing van de kosten 

van systeemdiensten en een specifieke evenredige toewijzing van de kosten van delen van 

de infrastructuur die door de netgebruikers gebruikt worden. Een netgebruiker die 

bijvoorbeeld zijn elektriciteit afneemt op een spanningsniveau van 380 kV zal zijn deel van 

de kosten van de systeemdiensten betalen voor het gedeelte van de infrastructuur met 

betrekking tot het spanningsniveau van 380 kV, terwijl een netgebruiker die zijn elektriciteit 

afneemt van een spanningsniveau van 70 kV niet enkel een algemeen evenredig deel van 

de systeemdiensten zal betalen, maar ook een deel van de infrastructuurkost van 380 kV, 

220 kV, 150 kV en 70 kV. Dit cascadesysteem wordt gebruikt voor de toewijzing van de 

kosten op basis van de algemene hypothese dat het injecteren van energie in het algemeen 

plaatsvindt op het hoogste spanningsniveau, wat betekent dat de netgebruikers met lagere 

spanningsniveaus op indirecte wijze ook de infrastructuur van de hogere spanningsniveaus 

gebruiken.  

272. Aan de transparantievereiste wordt voldaan door de invoering in de tariefstructuur 

en bij de bepaling  van de tarieven van het principe van de traceerbaarheid van de kosten 

vanaf hun eerste boeking volgens kostensoort tot aan hun opname in het tarief dat aan de 

netgebruiker zal aangerekend worden. Deze traceerbaarheid van de kosten zal als volgt 

bereikt worden: de kostensoorten, die eveneens per kostenplaats geboekt moeten worden, 

worden in een volgend administratief stadium omgezet in of toegewezen aan kosten per 

activiteit. Alle kosten per activiteit worden vervolgens hetzij geheel toegewezen aan één 

kostenobject, hetzij gedeeltelijk aan meerdere kostenobjecten. Eén kostenobject komt 

overeen met één tariefcomponent die doorberekend wordt aan de netgebruiker.  
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Het totaal van de kosten per kostensoort, per kostenplaats, per activiteit en per kostenobject 

dient uiteraard telkens gelijk te zijn. De integratie van al deze kostentoewijzingen binnen het 

boekhoudkundig kader biedt de volgende voordelen: een verhoogde consistentie in de 

toepassing van de waarderingsregels en een verhoogde efficiëntie bij latere controles. De 

verschillende stadia van kostentoewijzingen vormen in hun geheel de zogenaamde "activity 

based costing" of "kostenbeheer op basis van activiteiten". Deze methodologie is 

aangewezen wanneer een onderneming diensten levert die samengesteld zijn uit 

verschillende activiteiten. Elke boekhoudkundige registratie start met de toewijzing van de 

lasten volgens hun soort, hetgeen trouwens zo opgelegd wordt door het boekhoudrecht. De 

uitkomst of het uiteindelijk resultaat van de kostentoewijzing zal uiteindelijk resulteren in de 

doorberekening van de kosten aan de netgebruikers. Het omzettingsproces van de kosten 

verbindt de lasten volgens hun aard met de kostenobjecten via de toewijzing van kosten per 

activiteit.  

Zoals dat reeds sinds het begin van de regulering het geval is, vermeldt het tariefvoorstel van 

Elia expliciet het gebruik van voornoemde principes van activity based costing. 

Een ander belangrijk principe bij de naleving van de transparantie is de rapportering van 

financiële gegevens in een budget. Een budget is een methode om financiële informatie voor 

te stellen en te communiceren, en om op basis van cijfers voor een deel de toekomst te 

voorspellen. De tarieven worden goedgekeurd voor hun toepassing in het volgend jaar en 

dus op basis van het budget van de netbeheerder. Om een passend inzicht te verwerven in 

de totstandkoming van de tarieven, is bijgevolg een uitgebreide rapportering nodig over de 

opmaak van het budget van de netbeheerder. Een nuttig en noodzakelijk vervolg op deze 

budgetopmaak wordt gevormd door de semestriële opvolging van het jaarbudget en door 

een omstandige verantwoording te eisen voor de budgetafwijkingen die groter zijn dan 10%, 

zoals voorzien in de tariefmethodologie. Het opvolgen van zowel de opmaak van het budget 

als van het budget zelf en de latere afwijkingen ervan, komen de transparantie ten goede 

omdat de budgetcijfers en de budgetafwijkingen niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief 

verklaard worden.  

273. De evenredigheid wordt onder meer bereikt door de tarifaire verrekening van kosten 

te realiseren binnen dezelfde periode als de kosten zelf opgelopen zijn. 

274. Zoals de Tariefmethodologie bepaalt in haar artikel 4, § 3 en in overeenstemming 

met de Elektriciteitswet, voldoen de door Elia voorgestelde tarieven aan het principe van 

uniformiteit op het grondgebied dat door de netbeheerder bediend wordt. 



 

            103/165 

275. Wat de kostenreflectiviteit betreft, stellen de voorgestelde tarieven de netbeheerder 

in staat om het geheel van werkelijke kosten te dekken die aan de bedoelde taken zijn toe te 

wijzen (zie hoofdstuk IV van de huidige beslissing).   

Zoals beschreven in randnummer 272 van onderhavige beslissing garandeert het proces van 

de kostentoewijzing, dat verband houdt met de transparantievereiste, dat de tarieven 

vastgesteld worden op basis van de kosten en niet op basis van bijvoorbeeld een marktprijs 

die door een monopolist in zijn voordeel gemanipuleerd kan worden.  

Opdat alle werkelijke kosten effectief in de tarieven worden opgenomen, is het noodzakelijk 

dat de netbeheerder de uitwerking van zijn budget zo precies mogelijk verantwoordt, zodat 

de CREG, bij de goedkeuring van de tarieven, het onderscheid tussen de noodzakelijke en 

efficiënte en de andere kosten kan maken. De voorgestelde tarieven bevorderen de 

noodzakelijke investeringen en maken ze mogelijk omdat de Tariefmethodologie die aan de 

basis ervan ligt en die bij de uitwerking van het tariefvoorstel van Elia integraal werd 

toegepast de nodige waarborgen biedt op een passend stelsel van vergoedingen die de 

uitvoering van de investeringsportefeuille aantrekkelijk moeten maken. Deze vergoedingen 

worden integraal in de voorgestelde tarieven doorberekend of de netbeheerder deze 

belangrijk financiële stimulansen behaalt hangt af van de realisatie van de gewenste 

investeringsprojecten binnen de betreffende regulatoire periode. 

276. Het objectief om een evenwicht te bereiken tussen de kwaliteit van de geleverde 

diensten en de eindprijs betaald door de eindgebruikers wordt in de hand gewerkt door de 

tarificatie van de dienstverlening en door de jaarlijkse benchmarks uitgevoerd door ENTSO-E 

over de tarieflasten die uitgaan van alle leden van ENTSO-E.  Uit de onderstaande figuren 3 

en 4 blijkt dat de tarieflasten van Elia zich tot en met 2014 bij de betere van Europa situeren 

zowel voor afname als voor injectie, tenminste indien enkel de klassieke opdrachten van een 

netbeheerder/systembeheerder worden vergeleken (dus exclusief andere openbare 

dienstverplichtingen en toeslagen).  
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Figuur 3:  De tarieflast ten laste van Load in 2014 (in EUR/MWh). Bron: ENTSO-E. 

 

Figuur 4:  De tarieflast ten laste van Generation in 2014 (in EUR/MWh). Bron: ENTSO-E 

 

277. Het verbeteren van de kwaliteit van voornoemde dienstverlening van de 

netbeheerder via gerichte stimulansen is uitdrukkelijk vermeld in de methodologie, en werd 

ook in het voorgestelde inkomen en in de tariefberekening opgenomen. 

278. Met het oog op de eventuele toepassing van injectietarieven om redenen van 

kostenreflectiviteit had Elia in haar Initieel tariefvoorstel wel degelijk rekening gehouden met 

de impact ervan op de concurrentiepositie van de betreffende ondernemingen en dit op basis 

van een benchmark.  De CREG stelt vast dat dit nog steeds het geval is in het Aangepast 

tariefvoorstel.  Daarop wordt uitgebreid ingegaan onder punt VI.2.3. 
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VI.1.2 De toewijzing van het totaal inkomen aan individuele diensten en 
tarieven 

279. Zoals vanaf het begin van de regulering het geval is, heeft Elia de afgesproken 

principes van activity based costing toegepast voor de verdeling van het voorgestelde totaal 

inkomen over de individuele tarieven en hun eventuele bijzondere toepassingsmodaliteiten. 

Dit houdt de volgende stappen in: 

1) de toewijzing van alle elementen van het totaal inkomen naar de vastgelegde 

categorieën van diensten (aansluiting, infrastructuurbeheer, systeembeheer, 

beheer van het evenwicht en marktintegratie); 

2) de toewijzing van deze bedragen per dienst aan kostenobjecten; 

3) de toewijzing van de kosten per kostenobject aan de verschillende 

infrastructuurniveaus (van 4 herleid tot 3 vanaf de regulatoire periode 2016-2019) 

met toepassing van het cascadeprincipe; 

4) de verrekening per eenheid van cost driver (vermogen of energie). 

280. Een aantal van de gebruikte mechanismen en verdeelsleutels liggen in de lijn van 

deze gebruikt in het verleden.  De CREG heeft in het bijzonder aandacht gehad voor de 

toewijzing van de kosten van de nieuwe dienst ‘marktintegratie’ (randnummer 287)  en de 

toewijzing van het tarifaire excedent van de regulatoire periode 2012-2015 (randnummer 

288). 

281. Als kosten van marktintegratie beschouwd heeft Elia de noodzakelijke kosten voor 

diensten voor de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt, van onderzoek en ontwikkeling, van 

werkzaamheden en samenwerking met Europese instellingen en centra, evenals een deel 

van de lasten die verband houden met grote Europese integratieprojecten.  

De belangrijkste kosten zijn de volgende:  

1) de kosten die verband houden met de hierboven genoemde diensten, zoals 

diensten voor de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt, onderzoek en 

ontwikkeling, werkzaamheden en samenwerking met Europese instellingen en 

centra, met inbegrip van een deel van de lasten van de hiërarchische eenheden 

voor bijstand en ondersteuning. Dit deel wordt bepaald in verhouding tot de 

zwaarte van de middelen die Elia rechtstreeks aan haar activiteiten toewijst; 

2) een deel van de kosten voor de financiering en afschrijving van projecten die zijn 

aangeduid als kosten die rechtstreeks bijdragen tot de integratie van de 
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Europese markten. Deze aanpak respecteert de logica van de 

Tariefmethodologie die aantoont dat de versterking van de capaciteit van de 

interconnecties is (artikel 24 van de Tariefmethodologie) een van de pijlers van 

de bevordering van de marktintegratie is. 

3) een deel van de bijdrage aan de brutomarge voor het eigen vermogen, net als, 

geheel of gedeeltelijk, de stimulansen met betrekking tot de marktintegratie voor 

de verhoging van de totale welvaart, de verhoging van de capaciteiten van de 

interconnecties en de stimulans voor onderzoek en ontwikkeling. Het deel van de 

brutomarge (belasting inbegrepen) dat verband houdt met de marktintegratie 

wordt bepaald rekening houdend met een gemiddelde van drie hulpbronnen die 

nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten van Elia, d.w.z. het personeel van 

Elia gewogen per dienst, het gewicht van de dienst op de te dekken lasten 

evenals de waarde van het geïnvesteerde kapitaal per dienst. 

Deze werkwijze leidt tot jaarlijkse kosten voor de dienstverlening inzake marktintegratie die 

evolueren van [VERTROUWELIJK] EUR in 2016 tot [VERTROUWELIJK] EUR in 2019. 

Zoals in de tariefberekening voorzien heeft Elia geen onderscheid gemaakt tussen de 

tarieven per infrastructuurniveau.  Daarom werden de voornoemde kosten gelijk verdeeld 

over de 3 spanningsniveaus. 

De CREG heeft begrip voor de aanpak van Elia en heeft geen bezwaar tegen de gevolgde 

werkwijze. 

282. Wat betreft de toewijzing van het gecumuleerde excedent van de periode 2011-

2014, Elia heeft dit saldo op evenredige wijze verdeeld over de lasten te dekken door de 

verschillende diensten , en dit voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, 

het beheer van het elektrisch systeem, het beheer ter compensatie van het onevenwicht en 

de integratie van de markt (de aansluiting draagt als dusdanig bij tot een excedent of deficit). 

VI.1.3 Toewijzing van kosten aan afname en/of injectie 

283. Net zoals zij dat in haar correctief tariefvoorstel van 2 april 2013, voor de regulatoire 

periode 2012-2015 deed heeft Elia zowel in haar Initieel tariefvoorstel als in haar Aangepast 

tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

die de Tariefmethodologie biedt om, tegen bepaalde voorwaarden, bepaalde nettarieven ten 

laste te leggen van de injectie van elektriciteit in haar netten, en dus niet enkel aan de 

afname ervan. 
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Elia stelt voor om in het kader van haar diensten ter compensatie van de onevenwichten, 

meer bepaald voor  het tarief voor de vermogensreserves en de black-start, een gedeelte 

van haar kosten ten laste te leggen van de injectie in haar netten.   

VI.1.3.1 Het standpunt van Elia over haar keuze en over de voorwaarden die moeten 
worden vervuld 

284. Haar standpunt en handelswijze daarover heeft Elia als volgt in haar Initieel 

tariefvoorstel verwoord en gemotiveerd: 

“(1) Volgens de tariefmethodologie worden verscheidene tarieven in rekening 

gebracht hetzij op basis van het afgenomen en/of geïnjecteerd vermogen, hetzij van 

de afgenomen en/of geïnjecteerde energie. De keuze van kostenallocatie bepaalt 

bijgevolg welke noodzakelijke kosten gedragen worden door geïnjecteerd(e) 

vermogen/energie en afgenomen vermogen/energie. 

(2) De richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 

2006 inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de 

infrastructuurinvesteringen te waarborgen (Publicatieblad PB L 33, pagina 22) 

verplicht de lidstaten om de productiecapaciteit te bevorderen (zie met name 

artikelen 3 en 5). De Elektriciteitswet zelf (artikel 8, §1, en 8, §1, 3°) verplicht Elia, in 

haar hoedanigheid als transmissienetbeheerder (TNB), om de 

bevoorradingszekerheid te waarborgen. 

(3) De wetgever heeft eveneens een richtsnoer toegevoegd dat de tarieven 

behandelt die worden toegepast bij de injectie met als doelstelling de 

bevoorradingszekerheid (Elektriciteitswet artikel 12, §5, 17°): "de tarieven voor het 

gebruik van het transmissienet of voor de netten met een transmissiefunctie die op 

productie-eenheden van toepassing zijn, kunnen variëren afhankelijk van de 

technologie van deze productie-eenheden en van de datum waarop ze in werking 

werden gesteld. Deze tarieven worden bepaald rekening houdend met ieder 

criterium dat door de [CREG] relevant wordt geacht, zoals een benchmarking met 

de buurlanden, teneinde 's lands bevoorradingszekerheid door een daling van de 

concurrentiekracht van de betrokken productie-eenheden niet in het gedrang te 

brengen".   

(4) Uit het voorbereidend werk (Kamer, DOC 53 1725/001, p43, in fine) blijkt dat het 

doel van de wetgever was om de bevoorradingszekerheid van het land te bewaken 

zonder de concurrentiekracht van de elektriciteitsproductie in België te verkleinen.  
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Deze doelstelling van de wetgever, en het illustratieve karakter van ("een 

dergelijke") benchmarking, vereisen dat een effectieve interpretatie aan dit 

richtsnoer gegeven wordt. Zo dient niet slechts te worden gebenchmarkt met de 

geografische buurlanden, maar met alle landen waarvan de centrales concurreren 

met de in België gevestigde centrales. Ook zou het absurd zijn om de tarieven die 

het voorwerp zijn van benchmarking op strikte wijze te interpreteren - alle 

transmissietarieven die een impact kunnen hebben op de concurrentiekracht van de 

elektriciteitsproductie in België moeten aan deze benchmarking onderworpen 

worden.  

(5) Bovendien bepaalt de Tariefmethodologie dat er redenen bestaan om bij de 

toepassing van de injectietarieven een benchmarking in aanmerking te nemen, 

teneinde 's lands bevoorradingszekerheid niet in gevaar te brengen door een daling 

van de concurrentiekracht van de betrokken productie-eenheden. 

(6) In de vorige regulatoire periode 2012-2015 werd reeds een injectietarief 

toegepast voor het “tarief voor de reservering van de primaire regeling van de 

frequentie, de reservering van de secundaire regeling van het evenwicht binnen de 

Belgische regelzone, de reservering van de tertiaire reserve en de  

black-start-dienst“. Een benchmarking met de buurlanden is eveneens in 

aanmerking genomen na de bepaling van dit tarief in het kader van het correctief 

Tariefvoorstel van Elia van 2 april 2013.  

(7) Voor de regulatoire periode 2016-2019 baseert de allocatie tussen de tarieven 

voor injectie en afname zich op de principes en de keuzes met betrekking tot 

tarieven voor injectie zoals beschreven in het correctief Tariefvoorstel van Elia van 2 

april 2013 voor de regulatoire periode 2012-2015.  

(8) Dit betekent derhalve dat eerst een benchmarking wordt gerealiseerd. Het totale 

maximale injectietarief dient te worden vastgesteld op basis van de resultaten van 

deze benchmarking. Een injectietarief wordt vervolgens voorzien voor het tarief voor 

de vermogensreserves en de black-start, en dit, voor een maximum van 50% van de 

onderliggende kosten van reservevermogens, op soortgelijke wijze als de gevolgde 

methode in het kader van het correctief Tariefvoorstel van Elia van 2 april 2013. 

Indien daarmee het maximale injectietarief dat voortvloeit uit de benchmarking niet 

wordt bereikt, kunnen injectietarieven voor andere tarifaire componenten worden 

voorzien. Indien het maximale injectietarief daarentegen reeds bereikt is, stelt Elia 

voor geen aanvullende injectietarieven te hanteren.” [Alineanummering toegevoegd 

door de CREG]. 
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VI.1.3.2 De zienswijze van de CREG over de keuze van Elia, over de verantwoording 
ervan en over de voorwaarden die Elia formuleert  

285. Zoals Elia vermeldt onder punt (1) van bovenstaand citaat, laat de geldende 

tariefmethodologie inderdaad een tarifering toe ten last van de injectie voor 3 diensten 

eveneens, nl.:  

1) de diensten voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, met 

name voor de tarieven voor de maandpiek en voor de jaarpiek (op basis van de 

maandpiek van het netto afgenomen en/of geïnjecteerde vermogen); 

2) de diensten voor het beheer van het elektrisch systeem, met name voor het tarief 

voor het beheer van het elektrisch systeem (op de netto afgenomen en/of 

geïnjecteerde energie); 

3) de diensten ter compensatie van de onevenwichten, met name voor het tarief 

voor de vermogensreserves en de black-start (op de afgenomen en/of 

geïnjecteerde energie). 

Omwille van haar voorstelbevoegdheid ligt voornoemde keuze bij Elia, samen met de 

verplichting tot de verantwoording ervan. De CREG neemt akte van het verband dat Elia 

onder punt (2) van bovenvermeld citaat legt met haar verplichting om als TNB  te waken over 

de bevoorradingszekerheid. 

286. De richtlijn weergegeven in artikel 12, § 5 17°, van de Elektriciteitswet, door Elia 

geciteerd in haar punt (3) maakt integraal deel uit van de tariefmethodologie (zie bijlage 2). 

Beschrijving van de diensten en van de transmissietarieven, onder 2.8). 

287. Het standpunt dat Elia onder punt (4) heeft ingenomen, is duidelijk: de netbeheerder 

wil de voornoemde benchmark en de mogelijke impact van injectietarieven op de 

competitiviteit van de Belgische productiecentrales zo goed mogelijk bepalen.  Zijn standpunt 

wordt overigens ondersteund door het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25 maart 

2015: waar de voornoemde richtlijn van de Elektriciteitswet vermeldt dat dergelijke 

benchmark wordt uitgevoerd met de buurlanden van België, definieert het Hof de 

benchmarking (zoals weergegeven in de bestreden beslissing) als volgt: 

"Aangezien de elektriciteitsmarkten van het noordwesten van Europa (afgekort 
NWE), dit zijn België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Groot-Brittannië 
en de scandinavische landen, waar Oostenrijk aan toegevoegd wordt, sinds 
november 2010 aan elkaar gekoppeld zijn, koppeling die in november 2013 (na de 
bestreden beslissing dus) nog zou worden geïntensifieerd, worden deze landen als 
referentiemarkt in aanmerking genomen." 
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288. In alinea (5), vermeldt Elia nogmaals het belang van het vrijwaren van de 

competitiviteit van de Belgische elektriciteitsproducenten en het gebruik van de 

benchmarking. 

Elia is op die manier ingegaan op de uitdrukkelijke vraag van de CREG om een 

benchmarking uit te voeren voor het geheel van alle tariefsoorten, en dus niet enkel van 

deze met betrekking tot het gebruik van de netinfrastructuur.  De CREG had zich op 

uitdrukkelijke vraag van FEBEG ertoe verbonden een dergelijke brede benchmarking uit te 

(laten) voeren.  Elia had zich tegenover de CREG daartoe eveneens verbonden.  Deze 

verbintenis had de CREG bekend gemaakt in haar beslissing van 25 juni 201525. 

De CREG stelt vast dat Elia deze werkwijze, met inbegrip van de lijst met de betreffende 

landen heeft bekend gemaakt in haar consultatiedocument over de beslissende elementen 

van ontwikkelingen voorzien in het toekomstige tariefvoorstel. 

Daarop kreeg de netbeheerder meerdere reacties, die in het eigenlijke verslag van Elia over 

de betreffende consultatie afdoende werden beantwoord. 

289. Elia wijst er in de alinea’s (6) en (7) van bovenvermeld citaat op dat zij zich in haar 

Initieel tariefvoorstel (net zoals in haar Aangepast tariefvoorstel) heeft gebaseerd op dezelfde 

uitgangspunten en berekeningsmodellen als in haar correctief tariefvoorstel voor de 

regulatoire periode 2012-2015. 

De CREG kan enkel vaststellen dat het Hof van Beroep te Brussel in haar arrest van 25 

maart 2015 daarbij het volgende heeft verklaard: 

"106. Het hof stelt vast dat deze benchmarking, binnen de grenzen van de 

beleidsbevoegdheid van de CREG is gebleven, en heeft bijgedragen tot een 

coherente en door verifieerbare feiten gedragen motivering van de tarifering die 

door de bestreden beslissing wordt opgelegd."26 

 

 

 

                                                
25 CREG, Beslissing (B)150625-CDC-658E/33 betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi 
ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2014 en zoals aangepast 
door het aangepast tariefverslag, 25 juni 2015, p. 33. 
26  
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Met betrekking tot het bedrag van het injectietarief 2012-2015, vermeldt het Hof in nummer 

105 van haar arrest zeer expliciet wat volgt:  

“Opdat een productie-eenheid gelegen in een land behorende tot de referentiemarkt 

in België elektriciteit kan invoeren, moet deze eenheid grensoverschrijdende 

transmissiecapaciteit met België verkrijgen. Daaraan is voor die buitenlandse 

productie-eenheid een prijs verbonden. Wordt de meest relevante prijs in 

aanmerking genomen, dan is, bij een tarief van 0,91 EUR/MWh voor de Belgische 

producenten, het risico dat de concurrentiepositie van deze laatsten, en dus de 

bevoorradingszekerheid van het land, aangetast worden, beperkt. 

De competitiviteit van de eenheden in België en de daarmee gepaard gaande 

impact op de bevoorradingszekerheid, worden eveneens beïnvloed door een reeks 

elementen die ertoe kunnen bijdragen te investeren in productie-eenheden.”27 

In die omstandigheden kan de CREG moeilijk bezwaar maken tegen de werkwijze van Elia, 

aangezien deze identiek is (en goedgekeurd) voor het correctief tariefvoorstel voor de 

periode 2012-2015. 

290. De CREG onderschrijft het prioritaire belang dat Elia in haar alinea (8) vooropzet 

voor de benchmark en het verband ervan met de bepaling van een tarief voor de 

reservevermogens en de black start.  Dat laatste tarief mag voor maximaal 50% van de 

kosten van die dienst ten laste van de producenten gelegd worden.  

Elia stelt daarbij vast dat, indien het oorzakelijk verband tussen de kosten en de veroorzaker 

ervan daartoe zou nopen, dat zelfs bijkomende injectietarieven zouden kunnen overwogen 

worden indien de benchmark daar nog ruimte voor laat.  Omgekeerd kunnen dergelijke 

bijkomende tarieven ten laste van de productie niet overwogen worden indien de benchmark 

bereikt wordt. 

De CREG deelt de zienswijze van Elia hierover.  Daarenboven merkt zij op dat het logische 

gevolg van het niet via nettarieven ten laste kunnen leggen van alle kosten aan de 

producenten, erin bestaat het gedeelte van die lasten te integreren in deze die ten laste van 

de afname gelegd worden. 

 

 

                                                
27  
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Elia stelt terecht voor om geen bijkomende tarieven ten laste te leggen van de producenten: 

het resultaat van de benchmark is reeds onvoldoende om het integrale bedrag dat 

overeenkomt met 50% van de betreffende initiële kosten ten laste van de producenten te 

leggen (zie verder onder randnummer 342), noch datgene dat overeenkomst met 50% van 

de aangepaste kosten (zie verder onder randnummer 351). 

VI.1.3.3 Benchmark van Elia ter beoordeling van injectietarieven 

291. Elia heeft het studiebureau Microeconomix belast met een benchmarking studie 

over de tarieven ten laste van Generation. Elia heeft de aanpak en de resultaten van 

voornoemde studie tot de hare gemaakt. 

292. Met betrekking tot de geografische perimeter verklaart Microeconomix dat de 

volgende landen een geschikte perimeter vormen: Nederland, Frankrijk, Duitsland en 

Oostenrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Het betreft de 

NWE-zone uitgebreid met Oostenrijk.  

Deze perimeter is identiek aan degene die gebruikt werd voor de benchmarking uitgevoerd in 

het kader van het correctief Tariefvoorstel van Elia dd. 2 april 2013 voor de tarieven voor de 

periode 2012-2015.  

Microeconomix heeft zich gebaseerd op de volgende elementen: 

1) de NWE-zone aangevuld met Oostenrijk situeert zich in het midden van het 

marktintegratieproces dat al sinds een aantal jaren plaatsvindt. De markten van 

deze landen zijn meer en meer geïnterconnecteerd.  Deze landen waren ook de 

eerste om marktkoppeling toe te passen die geheel verbonden is aan de prijzen; 

2) in deze perimeter, wordt de integratie versterkt door aanvullende investeringen in 

de interconnectiecapaciteit tussen de betrokken landen. Dit is zowel het geval in 

België en de buurlanden als in Groot-Brittannië en de Scandinavische landen; 

3) het is weinig waarschijnlijk dat de concurrentie tussen de Belgische productie-

eenheden en de productie-eenheden van verder gelegen landen (op geografisch 

vlak, maar ook op het gebied van het elektriciteitsnet), gesitueerd buiten de 

beschouwde perimeter, de bevoorradingszekerheid van België ernstig in gevaar 

zou brengen; 

4) De keuze van deze perimeter zorgt ook voor het waarborgen van de continuïteit 

met de benchmarking uitgevoerd voor de regulatoire periode 2012-2015. 
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Microeconomix heeft eveneens alternatieven van de geografische perimeters bestudeerd, in 

het bijzonder de combinatie Frankrijk/Nederland/Duitsland en diezelfde combinatie uitgebreid 

met Groot-Brittannië. 

293. Vervolgens bepalen Microeconomix en Elia een gemiddeld injectietarief voor de 

landen inbegrepen in de beschouwde perimeter, die tevens rekening houdt met eventuele 

verplichtingen in natura opgelegd aan buitenlandse producenten. Daartoe baseert 

Microeconomix zich op het syntheseverslag van ENTSO-E betreffende de 

transmissietarieven in 2014. 

De methodologie die Microeconomix volgt, vereist onder andere dat een equivalent Belgisch 

tarief wordt berekend voor de verplichtingen in natura opgelegd aan producenten die in een 

ander land gevestigd zijn, teneinde de vergelijkbaarheid te waarborgen. Deze verplichtingen 

gelden in Frankrijk en Denemarken, respectievelijk voor de black-start en de 

spanningsregeling. 

De tarieven die Microeconomix gebruikt, werden aangeleverd door Elia en zijn gebaseerd op 

de hierna volgende gegevens. Een gemiddeld tarief voor de periode 2016-2019 werd 

berekend in tabel 39. 

Tabel 39:  Berekening van het equivalente Belgische tarief voor Black Start en de 

spanningsregeling (bron: Microeconomix) 

 Equivalent Belgisch 
tarief 

(EUR/MWh) 

Gemiddelde 
jaarkost in de 

periode 2016-2019 
(kEUR) 

Gemiddeld volume in de 
periode 2016-2019 

(GWh) 

Black-start [VERTROUWELIJK] 9.504 [VERTROUWELIJK] 

Spanningsregeling [VERTROUWELIJK] 8.369 [VERTROUWELIJK] 

 

294. Parallel aan de injectietarieven in de betreffende geografische perimeter 

analyseerde Microeconomix ook andere aspecten die een impact hebben op de 

competitiviteit van de Belgische productie-eenheden. De grootteorde van de impact van deze 

aspecten (uitgedrukt in EUR/MWh) is elke keer het voorwerp van een raming. Er wordt 

rekening gehouden met de volgende aspecten: 

1) de reserveringskost van de interconnectiecapaciteit op de Belgische grenzen en 

andere grenzen binnen de beschouwde geografische perimeter; 

2) de prijsverschillen voor aardgas binnen de beschouwde perimeter; 
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3) het gedrag van de “forward“ elektriciteitsprijs in België ten opzichte van de 

andere landen in de NWE-zone; 

4) de bijkomende CO2 emissiekosten binnen de beschouwde perimeter; 

5) de verschillen in “clean dark spreads“ en “clean spark spreads“ binnen de 

beschouwde perimeter; 

6) de vergoedingen uit capaciteitsmarkten ontvangen binnen de beschouwde 

perimeter; 

7) de verschillen in ondersteuningsniveaus voor hernieuwbare energie in de 

verschillende landen van de NWE-zone. 

295. De basisgegevens van de studie zijn weergegeven in de hiernavolgende tabel 40 

van Microeconomix. 

Tabel 40:  De basisgegevens over injectietarieven (Bron: Microeconomix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als benchmarking conclusie van het verslag van Microeconomix is het gemiddelde 

injectietarief voor de landen binnen de beschouwde geografische perimeter (Nederland, 

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Finland, Zweden en 

Noorwegen) gelijk aan 0,9644 EUR/MWh (te weten 0,9289 EUR/MWh voor dit 

transmissietarief en 0,0356 EUR/MWh voor de overige verplichtingen in Denemarken en 

Frankrijk). 
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296. Bovendien toont het verslag van Microeconomix dat naast het gemiddelde 

injectietarief van de betreffende landen, ook andere elementen de competitiviteit van de 

productie-eenheden bepalen:  

- de buitenlandse productie-eenheden die willen concurreren met de Belgische 

productie-eenheden op de Belgische markt moeten altijd voldoende 

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voorzien; 

- de capaciteitsmarkten kunnen een bijkomende vergoeding voor de productie-

eenheden voorzien (b.v.: Groot-Brittannië); 

- in bepaalde landen wordt een bijkomende kost voor CO2-uitstoot in rekening 

gebracht bovenop de EU-ETS-rechten (b.v.: Groot-Brittannië en Noorwegen); 

- het verschil in de brandstofprijs (aardgas) tussen de verschillende landen speelt 

een belangrijke rol op het vlak van de kosten (b.v. de hoogste prijs in Finland, de 

laagste prijs in België); 

- andere marktgebonden factoren hebben eveneens een impact op de positie van 

een productie-eenheid in België ten opzichte van andere landen die deel 

uitmaken van de perimeter, zoals de concurrentie met andere technologieën (b.v. 

het verschil in de “clean dark spreads“ en “clean spark spreads“), de 

(afnemende) vraag naar elektriciteit, enz.  

Voor productie-eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie zijn de 

ondersteuningsniveaus verkregen in de verschillende landen substantieel verschillend. 

Volgens de studie is de geschatte grootteorde van de impact van deze voornoemde 

elementen, uitgedrukt in EUR/MWh, vaak groter dan die van het gemiddelde injectietarief. 

De impact op de Belgische productie-eenheden is variabel. Microeconomix en Elia besluiten 

dat de concurrentie niet uitsluitend door een injectietarief wordt bepaald; het gaat om een 

complexe combinatie van verschillende elementen.  

297. Uit de resultaten van de benchmarking blijkt eveneens dat, indien een meer 

beperkte geografische perimeter zou worden toegepast (in het bijzonder de combinaties 

Frankrijk / Nederland / Duitsland en Frankrijk / Nederland / Duitsland / Groot-Brittannië), de 

bevoorradingszekerheid van het land evenmin in gevaar zou zijn als gevolg van een daling 

van het concurrentievermogen van de betrokken productie-eenheden: de studie stelt vast 

dat, zelfs als rekening gehouden wordt met alle effecten, met name die van de kosten van de 

interconnectiecapaciteit die de buitenlandse productie-eenheden moeten betalen om te 



 

            116/165 

kunnen importeren in België, een maximaal injectietarief van 0,9644 EUR/MWh nog altijd 

aanzienlijk lager zou zijn dan de combinatie van alle beschouwde factoren.  

298. Kortom, Elia beoogt met deze studie aan te tonen dat een injectietarief voor 

Belgische productie-eenheden dat 0,9644 EUR/MWh niet overschrijdt, verantwoord is en de 

bevoorradingszekerheid van het land niet in gevaar brengt als gevolg van een daling van het 

concurrentievermogen van de betrokken productie-eenheden. Het gemiddelde injectietarief 

dat voortvloeit uit de benchmarking en waarmee Elia rekening houdt voor de bepaling van 

het injectietarief van de vermogensreserves en van de black-start-dienst voor de periode 

2016-2019 bedraagt 0,9644 EUR/MWh. Met andere woorden, het injectietarief weerhouden 

voor de periode 2016-2019 mag in de huidige omstandigheden in geen geval groter zijn dan 

0,9644 EUR/MWh. 

VI.1.3.4 De beoordeling van de CREG 

299. De CREG stelt vast dat: 

1) de studie rekening houdt met de geografische perimeter gedefinieerd door het 

Hof van Beroep te Brussel (zie onder randnummer 219 infra). Op die manier 

wordt ook een duidelijk antwoord gegeven op de vragen van een aantal 

marktpartijen gesteld naar aanleiding van de raadpleging door Elia over de 

“voorgestelde geografische scope”; 

2) die perimeter dezelfde is als deze die de referentie vormde voor de begrenzing 

van het injectietarief opgenomen in het correctief voorstel van Elia voor de 

regulatoire periode 2012-2015; 

3) het Hof van Beroep te Brussel zich op 25 maart 2015 positief heeft uitgesproken 

over de bijdrage van dergelijke benchmark en de aanpak ervan; 

4) de studie relevante elementen aanvoert die eveneens bepalend zijn voor de 

concurrentiepositie van de Belgische producenten; 

5) de netbeheerder de perimeter van de benchmark ook duidelijk had gedefinieerd 

in zijn raadplegingsdocument en in zijn raadplegingsverslag.  
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300. De CREG aanvaardt de basiselementen, de gegevens en de argumenten die Elia 

aanvoert op basis van de resultaten van de benchmarking studie waartoe de netbeheerder 

aan Microeconomix opdracht gaf. Daarmee bedoelt de CREG zowel de perimeter als de 

berekening van het gemiddelde tarief en de overige elementen die eveneens een invloed 

hebben op de concurrentiepositie van de Belgische elektriciteitsproductie. Toch zal de CREG 

zich voornamelijk richten op het strikt rekenkundig gemiddeld G-tarief van de landen die 

behoren tot de vastgelegde perimeter. 

De CREG is het niet eens met het standpunt dat de resultaten van deze benchmark per 

definitie voor de duur van een volledige regulatoire periode onveranderd zou vastliggen. Op 

basis van de huidige waarde van de benchmark ziet de CREG het bedrag van 0,9644 

EUR/MWh wel als een maximum voor de regulatoire periode 2016-2019.  De CREG 

verzoekt Elia om tijdig na te gaan welke de gevolgen zijn van een verdergezette 

marktkoppeling op dit cijfer.  
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VII. ANALYSE VAN DE TARIEVEN EN DE 

VOORGESTELDE TARIFAIRE 

MODALITEITEN 

301. In dit hoofdstuk analyseert de CREG de elementen van het tariefvoorstel van Elia 

met betrekking tot de tarieven en de tarifaire modaliteiten.  Zij zet haar vaststellingen uiteen 

over: 

1) de tariefstructuur, het geheel van voorgestelde tarieven en de tarieflasten (zie 

hoofdstuk VII.1); 

2) de individuele tarieven (zie hoofdstuk VII.2); 

3) de tarifaire jaarpiekperiode (zie hoofdstuk VII.3). 

VII.1 Vaststellingen van de CREG met betrekking tot de 
tariefstructuur, het geheel van voorgestelde tarieven 
en de tarieflasten  

302. De CREG stelt vast dat het geheel van de tarieven die Elia voorstelt, integraal 

overeenstemt met de tariefstructuur voorzien in artikel 5 van de tariefmethodologie van de 

CREG van 18 december 2014: Elia stelt zowel transmissietarieven voor als tarieven voor 

openbare dienstverplichtingen. 

De transmissietarieven die Elia voorstelt omvatten: 

1) de aansluitingstarieven; 

2) de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur: 

2.1) de tarieven voor de maandpiek;  

2.2) de tarieven voor de jaarpiek;  

2.3) de tarieven voor het ter beschikking gestelde vermogen; 

3) de tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem: 

3.1) het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem; 

3.2) het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie; 
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4) de tarieven ter compensatie van de onevenwichten: 

4.1) het tarief voor de vermogensreserves en voor de black start; 

4.2) het tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van 

de individuele toegangsverantwoordelijken; 

5) het tarief voor de marktintegratie. 

De tarieven voor openbare dienstverplichtingen zijn gestructureerd in functie van de 

concrete, individuele dienstverlening die aan de netbeheerder is opgelegd. 

De CREG onderzoekt de voorgestelde, individuele tarieven vanaf punt VII.2. 

303. In tegenstelling tot de constante tarieven van de regulatoire periode 2012-2015, 

bevatten het Initieel tariefvoorstel en het Aangepast tariefvoorstel een variabel (specifiek) 

tarief voor elk jaar van de regulatoire periode 2016-2019. 

304. De belangrijkste vaststelling is dat Elia één van haar diensten gedeeltelijk ten laste 

legt van de afnemers (“Load") en gedeeltelijk ten laste van de producenten ("Generation"). 

Daar wordt op ingegaan in deel VII.3.2.1 van huidige beslissing. 

In vergelijking met vroegere tariefbeslissingen en -evoluties is het nu moeilijker om een 

algemeen beeld te geven van de tarieflasten per typeklant: afhankelijk van het 

infrastructuurniveau (het aantal infrastructuurniveaus wordt voortaan herleid van 4 naar 3, 

wat voor bepaalde netgebruikers onmiddellijk hetzij een kostenverhogende, hetzij een 

kostenverlagende factor inhoudt) en van het specifieke profiel van de netgebruiker (lokale 

productie of niet, basislast of piekverbruik, onderschrijvingen of niet, …), kan de evolutie van 

het tarief voor deze netgebruiker sterk afwijken van de gemiddelde tendensen.  Daarom 

heeft de CREG ook begrip voor het gelijkaardig antwoord van Elia in haar 

raadplegingsverslag over de reacties met betrekking tot het hoofdstuk "Algemene principes 

voor kostenallocatie en tarieven".  Elia gebruikte als vuistregel dat, in de context van het 

Initieel tariefvoorstel, de gemiddelde jaarlijkse tarieflast vanaf 2016 zou stijgen met een 

percentage tussen 2% en 5%. 

Op de hoogste spanningsniveaus werd in het Initieel tariefvoorstel verwacht dat de 

energieafname met 6% stijgt (onder andere ten gevolge van de vermindering van de lokale 

productie door grote gasgestookte WKK-eenheden als gevolg van de gasprijzen). 
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Op het laagste spanningsniveau (distributienetbeheerder) werd eerder verwacht dat de 

energieafname afneemt door de verhoging van de productie van de prosumers. 

305. Bijgevolg konden we al vanaf de aanvang van het tarifaire proces verwachten dat 

een verhoging van de tarieflast zich gemiddeld eerder zal laten voelen op het 

laagspanningsniveau, terwijl ze op de hoogste spanningsniveaus gemiddeld minder voelbaar 

zal zijn. 

306. Sinds het begin van de tariefregulering maken Elia en de CREG gebruik van 

zogenaamde typeprofielen voor elk spanningsniveau wordt daartoe uitgegaan van een 

netgebruiker met een representatief afnameprofiel. Hoewel ook voor deze typeprofielen nog 

verschillen kunnen bestaan, acht de CREG het toch nuttig om de evolutie van hun tarieflast 

te gebruiken als rode draad. 

307. Figuur 5 toont de evolutie van de tarieflast van de bestaande typeprofielen. 

Figuur 5: De tarieflast ten laste van Load & Generation in 2015 (in EUR/MWh) 
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Uit figuur 5 blijkt dat: 

1) voor het typeprofiel CIL1 op het hoogste spanningsniveau (380/220/150 kV 

netten) de verwachte tarieflast (de onderste blauwe curve) daalt in 2016 en ook 

in 2017 en 2018 op een lager niveau blijft dan 2015, terwijl in 2019, de tarieflast 

naar verwachting 2,9 % hoger zal liggen dan in 2015; 

2) voor het nieuwe typeprofiel CIL2 (rode curve vanaf 2016) verschillen 

onvermijdelijk zijn omdat er overgegaan wordt naar drie in plaats van vier tarifaire 

spanningsniveaus. CIL 2 houdt de samenvoeging in van 2 vroeger afzonderlijke 

profielen, nl. aan de voet van de transformatie naar 70/36/30 kV en in de netten 

70/36/30 kV). 

Voor wie vroeger behoorde tot de groep ‘in de 70/36/30 kV netten’ (de bovenste 

blauwe curve die enkel weergegeven is voor 2013, 2014 en 2015) betekent de 

rode curve een aanzienlijke daling van de tarieflasten.  

Voor wie vroeger behoorde tot de groep ‘aan de voet van de transformatie naar 

de 70/36/30 kV netten’ (de oranje curve die enkel weergegeven is voor 2013, 

2014 en 2015) houdt de rode curve een continue, lichte toename in met 2 tot 3% 

per jaar. 

3) Voor het typeprofiel CIL3 (transformatie naar Middenspanning en dus 

hoofdzakelijk de Distributienetbeheerders), wordt voor 2016 een status quo 

verwacht. Daarna lichte verhoging met 1,3 % en 1,4% in 2017 en 2019. In het 

jaar waarin het totaal inkomen van Elia het sterkst stijgt, is een verhoging van de 

tarieflast onvermijdelijk (+2,7%, in de zelfde lijn als CIL 1 en CIL 2). 

VII.2 Vaststellingen van de CREG met betrekking tot de 
individuele tarieven  

VII.2.1 Aansluitingstarieven 

308. Voor wat betreft de aansluitingstarieven heeft de tariefmethodologie geen 

fundamentele wijzigingen doorgevoerd.  De CREG stelt vast dat de aanpassingen 

hoofdzakelijk het gevolg zijn van: 

1) de toepassing van de inflatie; 

2) de aanpassing van de rentevoet (WACC) die Elia blijft hanteren voor de 

financiering van deze installaties. 
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Niet in het minst omdat de netgebruikers geen opmerkingen hierover geformuleerd hebben 

naar aanleiding van de raadpleging door Elia, heeft de CREG geen bezwaren tegen het 

behoud van de voorgestelde werkwijze, noch tegen de daaruit voortvloeiende tarieven. 

VII.2.2 Tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de 
netwerkinfrastructuur 

309. Het tariefvoorstel van Elia ter zake bevat voorstellen in verband met: 

1) de toepassingsmodaliteiten van de tarieven voor de maandelijkse piek en het 

voorgestelde tariefniveau; 

2) de bepaling van de tariefperiode van de jaarpiek, de toepassingsmodaliteiten van 

de tarieven (overgangsperiode inbegrepen) voor de jaarpiek en het voorgestelde 

tariefniveau; 

3) de tarieven voor “het ter beschikking gestelde vermogen“ van de netgebruikers 

rechtstreeks aangesloten op het Elia-net (de toegangspunten 

“Hoofdtoegangspunt“ en “Bijkomend toegangspunt“, het “tarief stimulans“ en de 

“evolutiemodaliteiten“ inbegrepen); 

4) de tarieven voor “het ter beschikking gestelde vermogen“ van de 

distributienetbeheerders (zowel voor het vermogen ter beschikking gesteld aan 

de uitgang van de transformatie naar middenspanning als op het 70/36/30 kV-net 

(de voorgestelde waarden, de toepassing van de coëfficiënt van de mobiele 

belasting en de tarieven in geval van vermogensoverschrijding).  

310. Het tariefvoorstel legt geen enkel van deze tarieven ten laste van de 

elektriciteitsinjectie ("Generation"). Deze tarieven voor het gebruik van de 

netwerkinfrastructuur zijn dus beperkt tot enkel de afname ("Load"). 

VII.2.3 Neutralisatie van de geïnjecteerde volumes voor de toepassing van de 
tarieven op de jaarpiek en de maandpiek 

311. De CREG stelt vast dat verschillende respondenten (EDORA, FEBELIEC, Gabe, 

Ineos, Lampiris) op de raadpleging met betrekking tot de bepalende elementen opgenomen 

in het tariefvoorstel georganiseerd door Elia hebben gevraagd om uitzonderingen in te 

voeren voor de toepassing van de tarieven op de pieken en voor het ter beschikking gestelde 

vermogen in geval van activering van ondersteunende diensten op vraag van Elia.  
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312. Op dit verzoek heeft Elia geantwoord dat, in geval van activering van neerwaartse 

“vrije biedingen” (DBids) in het kader van het CIPU-contract, de betreffende kwartieren (of 

“activiteiten”) geneutraliseerd zullen worden voor de berekening van de tarieven op de 

maand- en jaarpieken. 

In het kader van haar antwoorden op de bijkomende inlichtingen van de CREG verklaart Elia 

dat, voor de aangeboden volumes voor activering die geen deel uitmaakten van een 

voorafgaande reservering, het niet mogelijk is de eventuele tariefkosten die zijn gekoppeld 

aan de geactiveerde energie, op een andere wijze dan via de activatieprijs door te rekenen. 

Op deze basis neemt Elia een discriminatie waar, een gebrek aan level playing field op de 

activeringsmarkt, tussen biedingen voor “vrije“ biedingen. 

Het voorstel van Elia bestaat erin, voor het berekenen van de tarieven op de jaarpiek en op 

de maandpiek, geen rekening te houden (neutraliseren) met de kwartieren die onderhevig 

waren aan een activering van een Dbid. 

313. De CREG heeft deze argumenten in detail geanalyseerd en komt tot de volgende 

vaststellingen.  

De CREG beschouwt de reservemarkt en de activeringsmarkt als twee verschillende 

markten en is ook van oordeel dat een level playing field moet bevorderd worden voor het 

geheel van de partijen en niet tussen deze markten, maar eerder binnen elke markt. Met 

andere woorden, in de reservemarkt, waarin productie en opslag concurreren met afnames, 

doet het feit dat een aantal leveranciers mogelijk aan tariefkosten onderworpen worden en 

andere niet – of in mindere mate -, vragen rijzen omtrent discriminatie en hypothekeert het 

volledig het level playing field.  

De CREG stelde bovendien vast dat Elia de onevenwichtsperimeters van de 

toegangsverantwoordelijken (ARP – BRP) reeds aanpast op het moment van de activering 

van bepaalde producten. In vergelijking met de loutere neutralisatie van de betreffende 

kwartieren, lijkt het derhalve technisch gezien niet moeilijker om in de loop van de 

betreffende kwartieren slechts de geactiveerde energie te corrigeren. 

De CREG vond dat dit element van het tariefvoorstel van Elia ingaat tegen haar 

Tariefmethodologie. De CREG beoordeelde dit element van het tariefvoorstel bijgevolg als 

onredelijk.  
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In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG aan Elia gevraagd om in haar 

aangepast tariefvoorstel voor de berekening van de tarieven op de maand- en jaarpieken te 

zorgen voor een correctie van de geactiveerde volumes, voor alle met injectievermindering 

gelijkgestelde activeringen. 

314. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia geen opmerking geformuleerd 

over deze vraag. 

315. Elia heeft in het Aangepast tariefvoorstel bevestigd dat zij gedurende de kwarturen 

waarvoor Elia een neerwaartse activering ervan vraagt (“decremental bids” in het kader van 

het CIPU-contract) voor de facturatie van de tarieven voor de maand- en de jaarpiek een 

correctie zal doorvoeren van de afnames per toegangspunt. Deze correctie zal uitgevoerd 

worden op basis van de activaties gevraagd door Elia. 

316. In het geval van een activatie van een geaggregeerde neerwaartse bid zal Elia de 

afnames in de betreffende toegangspunten corrigeren in de mate dat zij zelf beschikt over de 

gegevens met betrekking tot de verdeling van de activatie over de uiteenlopende 

toegangspunten. 

Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

VII.2.4 De tarifaire jaarpiekperiode 

317. In haar Tariefvoorstel van 30 juni 2015 had Elia voorgesteld om de tarifaire 

jaarpiekperiode bedoeld in artikel 5, §2, 2.2. van de tariefmethodologie te definiëren als alle 

kwartieren-, tussen 8u00 en 12u00 en tussen 16u00 en 20u00 gedurende de maanden van 

november tot maart, weekdagen - met uitzondering van feestdagen. 

318. In het kader van de uitwerking van de vragen gesteld aan Elia op 21 augustus 2015 

heeft de CREG echter vastgesteld dat, in het kader van de openbare raadpleging 

georganiseerd door Elia in april 2015 over de bepalende elementen van de geplande 

evoluties in het toekomstige tariefvoorstel, geen enkele respondent dit voorstel van Elia 

expliciet steunde. De CREG heeft vastgesteld dat veel respondenten tijdsblokken hadden 

voorgesteld die veel korter waren dan die voorgesteld door Elia (geklasseerd van de kortste 

tot de langste: tussen 17u00 en 19u00 (voor FEBELIEC, INEOS CHLORVINYLS en 

INFRABEL), tussen 17u00 en 20u00 (voor ANODE en LAMPIRIS) en tussen 7u00 en10u00 

maar ook tussen 17u00 en 20u00 (voor [VERTROUWELIJK]). Andere respondenten, zoals 

FEBEG, ODE en EDORA hadden geen precies tijdsblok voorgesteld, maar waren van 

mening dat de uren rond de middag niet in de piektariefperiode moeten worden opgenomen. 
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319. Gezien de commentaren geformuleerd door de respondenten op de openbare 

raadpleging in april 2015, heeft de CREG bijkomende analyses gemaakt die geleid hebben 

tot drie vaststellingen die aan Elia werden voorgelegd in het kader van de vragen die de 

CREG op 21 augustus 2015 naar Elia heeft gestuurd. Deze drie vaststellingen worden hierna 

hernomen. 

320. De eerste grafiek (figuur 6) hieronder herneemt de maximale kwartierpiek 

geobserveerd voor elk van de 107 winterdagen, uitgezonderd het weekend, in het jaar 2014. 

Figuur 6: De maximale uurpiek van de winterdagen in 2014  

 

Vaststelling 1: gedurende de werkdagen van de winterperiode deed de maximale dagelijkse 

kwartierpiek zich vrijwel systematisch voor tussen 17u en 20u (100 van de 104 

waarnemingen in 2014). Op de zeldzame dagen waarop de maximale dagelijkse kwartierpiek 

niet wordt waargenomen tussen 17u en 20u, is de hoogte van die maximale dagelijkse 

kwartierpiek van een aanzienlijk lager niveau dan de maximale jaarlijkse kwartierpiek. 
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321. De tweede grafiek (figuur 7) hieronder herneemt in de vorm van een lijn, voor elk 

van de 104 winterdagen, uitgezonderd het weekend en feestdagen, van het jaar 2014, het 

verschil tussen de maximale kwartierpiek die ’s avonds waargenomen is (17u-20u) en de 

maximale kwartierpiek die ’s morgens waargenomen is (8u-12u). 

Figuur 7: Het verschil tussen de avondpiek en de ochtendpiek 

 

Vaststelling 2: gedurende de werkdagen van de winterperiode ligt de waargenomen 

kwartierpiek in de avond (17u-20u) vrijwel systematisch aanzienlijk hoger dan de 

kwartierpiek waargenomen in de ochtend (8u-12u). 

322. De derde grafiek (figuur 8) hieronder herneemt twee belastingscurves die een 

soortgelijk profiel weergeven en waarin de maximale dagelijkse kwartierpiek inderdaad 

tussen 17u en 20u wordt waargenomen. De kwartieren waarvoor de belasting op het net 

ongeveer 11.100 MW bedraagt, liggen rond het kwartier nr 1.400 (ervan uitgaande dat het 

kwartier 1 het kwartier is waarvoor in de loop van 2014 de maximale kwartierpiek 

waargenomen werd). Hoewel de maximale dagelijkse kwartierpiek van 6 november 2014, die 

zich voordeed rond 18u (11.132 MW), zich op hetzelfde niveau bevindt als de relatief 
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stabiele afnames waargenomen tussen 8u en 17u op 14 januari 2014, situeert de maximale 

dagelijkse kwartierpiek van 14 januari 2014 die zich voordeed rond 18u zich op een duidelijk 

hoger niveau (cf. verschil tussen 900 en 1.200 MW) dan de relatief stabiele afnames 

waargenomen tussen 8u en 17u op 14 januari 2014.  

Figuur 8: De twee belastingscurves 

 

Vaststelling 3: de statistische analyse die Elia voorstelt ter rechtvaardiging van de 

inachtname van het dagdeel 8u-12u, is niet enkel gebaseerd op de analyse van een te groot 

aantal kwartieren waarvoor de belasting het hoogst is (400 tot 2000 kwartieren) zonder met 

het dagprofiel van de belastingscurves rekening te houden maar verhult ook onnodig dat de 

maximale dagelijkse kwartierpiek zich systematisch voordoet tussen 17u en 20u. 

323. In haar antwoorden, overgemaakt op 21 september 2015, heeft Elia het belang van 

de drie vaststellingen van de CREG erkend. Zo erkent Elia dat haar analyse gebaseerd op 

2000 kwartieren niet betekenisvol was (cfr. vaststelling 3 van de CREG). Hoewel Elia 

eveneens erkende dat de dagpiek meestal wordt geobserveerd tijdens de avondpiek (cfr. 

vaststelling 1 van de CREG) en dat de avondpiek meestal groter is dan de ochtendpiek (cfr. 

vaststelling 2 van de CREG), preciseerde Elia dat deze vaststellingen genuanceerd moesten 

worden, dit door een analoge analyse te maken die enkel gebaseerd is op de dagen waarop 

400 kwartieren geobserveerd werden of waarop de belasting van het net het grootst is. 
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324. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG gevolg gegeven aan 

deze opmerking, geformuleerd door Elia, door in figuur 9 in de vorm van een monotone rij 

het verschil tussen de maximale kwartierpiek ’s avonds geobserveerd (17u-20u) en de 

maximale kwartierpiek ’s morgens geobserveerd (8u-12u) weer te geven voor elk van de 49 

winterdagen van het jaar 2014, uitgezonderd weekend en feestdagen, waarop de grootste 

netbelasting werd geobserveerd. De CREG heeft echter vastgesteld  dat deze lijn analoog is 

aan de vorige lijn. Daarom was de nuance die Elia wou aanbrengen volgens de CREG niet 

geschikt om in twijfel te trekken dat de dagpiek in het algemeen tijdens de avondpiek (zie 

vaststelling 1 van de CREG) wordt waargenomen en dat de avondpiek in het algemeen 

hoger is dan de ochtendpiek (zie vaststelling 2 van de CREG). 

Figuur 9: Het verschil tussen de maximale avondpieken en ochtendpieken gedurende de 49 

winterdagen 
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325. In haar antwoorden van  21 september 2015 heeft Elia tevens gemeld dat een 

langere tarifaire jaarpiekperiode beter zou bijdragen tot het veranderen van de gedragingen. 

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 meldde de CREG dat zij deze opinie omwille 

van twee redenen niet deelde. Ten eerste wordt door het verhogen van de duur van de 

tarifaire jaarpiekperiode immers ook de kans vergroot dat een netgebruiker geen enkele 

stimulans heeft om zijn afnames te beperken wanneer de netbelasting het hoogst is. Ten 

tweede leidt een verlenging van de duur van de tarifaire jaarpiekperiode bij verder 

gelijkblijvende omstandigheden tot een verlaging van het betreffende tarief, wat eveneens de 

stimulans vermindert om van gedrag te veranderen. 

326. In haar antwoorden van 21 september 2015 had Elia eveneens gerapporteerd dat 

het afnameprofiel voor het geheel van de toegangspunten van de toegangshouders verschilt 

van het afnameprofiel van het geheel van de koppelpunten met de distributienetbeheerders: 

terwijl het afnameprofiel van het geheel van koppelpunten naar de distributienetbeheerders 

‘s avonds piekt, piekt het afnameprofiel van het geheel van de toegangspunten van de 

toegangshouders ’s morgens en ’s avonds. Voor Elia rechtvaardigde het feit dat de 

distributienetgebruikers slechts indirect, of helemaal niet, gestimuleerd zullen worden door 

de distributietarieven, het behoud van het dagdeel in de ochtend in de tarifaire 

jaarpiekperiode. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG gemeld dat 

zij deze conclusie niet deelt: het feit dat de distributietarieven op dit moment de netgebruiker 

niet aanzetten tot het beperken van zijn afnames gedurende de tarifaire jaarpiekperiode wil 

niet zeggen dat ze hem hiertoe in de toekomst niet zullen aanzetten. Benadrukkend dat het 

een exclusief regionale bevoegdheid betreft, was de CREG immers van mening dat, 

enerzijds, om dezelfde redenen als Elia, de netbeheerders ook een belang zouden kunnen 

hebben bij het beperken van de afnames op hun net gedurende de tarifaire jaarpiekperiode 

en anderzijds, dat de netbeheerders geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het doorrekenen 

van dit transmissietarief, dat verband houdt met afnames tijdens de tarifaire piekperiode, aan 

hun gebruikers die aan deze afnames hebben bijgedragen. De tariefstructuur van de 

distributietarieven zou in de toekomst een aantal ontwikkelingen in die zin kunnen 

doormaken. 

327. Ten slotte heeft de CREG in haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 aan Elia 

gevraagd om haar tariefvoorstel aan te passen door de tarifaire jaarpiekperiode te bepalen 

als zijnde alle kwartieren gedurende de maanden van november tot maart, weekdagen - met 

uitzondering van feestdagen - tussen 17u00 en 20u00. De CREG had eveneens aan Elia 

gevraagd om het eenheidsbedrag van het betreffende tarief aan te passen om zo rekening te 

houden met deze aanpassing van de definitie van de piektariefperiode. 
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In het Aangepast tariefvoorstel heeft de netbeheerder de aanpassingen toegepast zoals 

gevraagd door de CREG in haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015.  Elia voldoet dus 

aan de vraag van de CREG. 

VII.2.5 Tarief voor het beheer van het elektrische systeem 

328. Het tariefvoorstel van Elia ter zake bevat voorstellen in verband met: 

1) het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem (toepassingsmodaliteiten en 

het voorgestelde niveau inbegrepen); 

2) het tarief voor de afname van bijkomende reactieve energie (tarief zone 1, tarief 

zone 2, voorgesteld tariefniveau en grenswaarden inbegrepen). 

329. Elia stelt voor om het tarief voor het beheer van het systeem toe te passen in functie 

van het infrastructuurniveau. Niet alle infrastructuurniveaus kunnen dezelfde manier 

beschikken over de diensten geleverd door Elia: 

1) voorbeeld 1: terwijl alle infrastructuurniveaus genieten van de diensten geleverd 

door het nationale controlecentrum, concentreren de regionale controlecentra 

zich voornamelijk op de lage infrastructuurniveaus; 

2) voorbeeld 2: volgens de bepalingen van het federale Technische Reglement, 

moeten de evenwichtsverantwoordelijken op het hoogste infrastructuurniveau 

voor het geheel van hun toegangspunten zelf voorzien in de actieve verliezen op 

het net. Voor de lage infrastructuurniveaus valt deze taak toe aan Elia. 

VII.2.6 Tarief voor de compensatie van onevenwichten 

330. Het tariefvoorstel van Elia ter zake bevat voorstellen in verband met: 

1) het tarief voor de vermogensreserves en de Black-start en zijn 

toepassingsmodaliteiten (zie verder onder VII.2.6.1); 

2) het tariefmechanisme en het tarief voor het behoud en het herstel van het 

residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken (zie verder 

onder VII.2.6.2).  

 



 

            131/165 

VII.2.6.1 De tarieven voor de vermogensreserves en de Black-start 

331. Zowel het Initieel tariefvoorstel als het Aangepast tariefvoorstel verantwoorden dat 

voor deze dienst een toewijzing aan de afnames én aan de injectie verantwoord is. 

De motivering, die dezelfde is als deze toegepast in het correctief tariefvoorstel 2012-2015, 

wordt hierna uiteengezet. 

332. Voor de werking van het elektrisch systeem doet de netbeheerder een beroep op 

meerdere ondersteunende diensten, waaronder de vermogensreserves en de Black start. 

Elia stelt voor om een gedeelte van de kosten van deze diensten aan de producenten door te 

rekenen via een injectietarief evenredig met de netto geïnjecteerde energie afkomstig van de 

productie-eenheden die zijn aangesloten op het transmissienet of op het net met een 

transmissiefunctie. Het gaat hier om de volgende ondersteunende diensten: 

1) de primaire regeling van de frequentie; 

2) de secundaire regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone; 

3) de tertiaire reserve, waaronder de afschakelbaarheidsdienst voor de toegang van 

industriële afnemers tot het net, hierna ICH (Interruptible Contract Holders) 

genoemd; 

4) de black-start dienst. 

333. Het is van belang om aan te stippen dat het voorgestelde injectietarief slechts 

bedoeld is om een gedeelte van de reserveringskosten van de eerder vermelde diensten te 

dekken, zoals hierna verantwoord wordt.  

De verantwoording van de toewijzing van een deel van de reserveringskosten van de 

ondersteunende diensten aan de producenten is dus hoofdzakelijk gebaseerd op de 

evaluatie van de mate waarin producenten en verbruikers aan de oorsprong van de 

reserveringskosten liggen en niet op de kwestie of daadwerkelijk van deze dienst wordt 

gebruikgemaakt, omdat dat gebruik vergoed wordt door een andere tariefcomponent dan 

deze welke hier verantwoord wordt. 

334. De behoefte aan primaire reserves wordt bepaald op basis van de noodzaak om op 

Europees niveau het hoofd te bieden aan een referentie-incident. Dit referentie-incident komt 

overeen met het gelijktijdig verlies van twee productie-eenheden van elk 1500 MW, vandaar 

de behoefte om op Europees niveau een primaire reserve van 3000 MW te reserveren.  
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De verdeling van deze reserves vindt plaats in overeenstemming met de regels van de 

Europese vereniging van netbeheerders ENTSO-E, op basis van een verdeelsleutel die de 

jaarlijkse energieproductie in de landen van de aangesloten TSO’s vertegenwoordigt. Voor 

die berekening geldt de productie tijdens jaar Y-2 als referentie voor de verdeling van de 

vermogens die in jaar Y als primaire reserve moeten worden gereserveerd. 

Het verband tussen de kostprijs voor de reservering van de primaire reserve en het 

referentie-incident op het niveau van de productie is dus duidelijk en eenduidig vastgelegd. 

Wat het oorzakelijk verband betreft tussen de behoeften aan reservering van primaire 

reserve en de effecten op het niveau van het verbruik, is het van belang op te merken dat bij 

grote incidenten waarbij ‘verlies van klanten’ optreedt, bijvoorbeeld een verlies van 3000 MW 

aan verbruik (dit kan zich voordoen tijdens een regionale black-out), eveneens de primaire 

reserve wordt aangesproken. De economische gevolgen inzake reserveringskostprijs zijn 

echter fundamenteel verschillend: terwijl draaiende reserves (‘spinning reserve capacity’) 

nodig zijn om het hoofd te bieden aan productieverliezen en deze reserves de belangrijkste 

oorzaak zijn voor de reserveringskostprijs, is voor verlies van afnemers geen enkele 

draaiende reserve voorzien wordt. Een verlies van afnemers leidt immers tot een verhoging 

van de frequentie, waardoor de effectieve productie op dat ogenblik automatisch wordt 

verlaagd, zonder een eventuele draaiende reserve aan te spreken. 

Ten slotte dient te worden aangestipt dat, buiten ‘grote referentie-incidenten’, ook de 

willekeurige effecten van de schommelingen van verbruik en productie (in het bijzonder, 

maar niet exclusief, de productie op basis van hernieuwbare energiebronnen) ook bijna 

continu activatie van de primaire reserve vereisen. Het deel van de primaire reserve dat op 

die manier wordt aangesproken is vrij klein en bedraagt minder dan 10% van de totale 

reserve. Een bruuske schommeling van 300 MW van een injectie of een verbruik in de 

Belgische regelzone leidt immers tot de activatie van ongeveer 10 % van het vermogen dat 

als primaire reserve gereserveerd is, ten laste van de Belgische regelzone. Hoewel deze 

gevolgen van betekenis zijn voor de activatie, zijn ze geenszins bepalend voor de 

reservering van primaire reserve.  

Kortom, wat de primaire reserve betreft, staat het vast dat het oorzakelijk verband tussen de 

effecten op productie/verbruik en de kostprijs van de reservering zich overwegend op het 

niveau van de productie situeert.  
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335. In tegenstelling tot de primaire reserve die reageert op afwijkingen van de 

frequentie, reageert de secundaire reserve van het evenwicht in de Belgische regelzone 

automatisch op het globaal saldo van de onevenwichten van de toegangsverantwoordelijken 

in de Belgische regelzone.  

De mogelijke gebeurtenissen die de activatie van de secundaire reserve veroorzaken, zijn de 

volgende: 

1) schommelingen van het verbruik ten opzichte van de programma’s van de 

marktspelers; 

2) schommelingen van de productie ten opzichte van de programma’s van de 

marktspelers, veroorzaakt door effecten zoals bijvoorbeeld de variabiliteit van 

injecties op basis van wind- en fotovoltaïsche energie naargelang  de wind en 

zonneschijn, de variabiliteit van het vermogen van de gascentrales naargelang  

de temperatuur en de luchtdruk, enz.; 

3) afwijkingen tussen de commerciële programma’s voor energie-uitwisseling 

tussen spelers die fysieke uitwisselingen tussen elektriciteitscentrales vereisen. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om de vervanging van een gascentrale door een 

importprogramma afkomstig van een buitenlandse centrale. De synchronisatie 

tussen het programma voor productiebeperking van een van beide centrales en 

het programma voor productieverhoging van de andere eenheid schiet dikwijls 

tekort, waardoor tijdelijk de secundaire reserve moet worden aangesproken. Dit 

fenomeen doet zich voor tijdens de uurwisselingen, aangezien de commerciële 

programma’s in stappen van een uur zijn opgezet; 

4) niet-geplande uitschakelingen of ‘trips’ van grote productie-eenheden. Deze 

gebeurtenissen leiden ertoe dat alle reserves tegelijkertijd worden aangesproken 

en worden in deze context hierna behandeld.  

Wat de toewijzing van de reserveringskosten van de secundaire reserve betreft, is het van 

belang te onderzoeken in welke mate de verschillende hierboven omschreven fenomenen, 

de secundaire reservecapaciteit aanspreken: 

1) hoewel het verbruik voortdurend schommelt, wordt deze reserve hiervoor uiterst 

zelden volledig aangesproken. In feite zou het, wat de distributie betreft, gaan 

over het totaal verbruik van een zone met 100.000 tot 200.000 inwoners of, wat 

de rechtstreekse klanten betreft, over ongeveer de helft van het verbruik van de 

Belgische spoorwegen op hun piekmoment. Het is weinig waarschijnlijk dat het 

verbruik in de Belgische zone dergelijke schommelingen zou kennen.  
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Bijgevolg worden de reserveringsbehoeften van de secundaire reserve niet 

beslissend bepaald door de schommelingen van het verbruik, ook al wordt de 

secundaire reserve ervoor aangesproken; 

2) de gehele secundaire reserve wordt steeds vaker aangesproken als gevolg van 

afwijkingen van de windproductie en de fotovoltaïsche productie; 

3) de technische problemen van de regeling van de centrales op ogenblikken dat 

programma’s worden gewijzigd komen steeds vaker voor in een geliberaliseerde 

context waarbij de groothandelsmarkt zich de facto op het grensoverschrijdend 

niveau van de CWE regio bevindt. Deze fenomenen zijn door ENTSO-E 

geanalyseerd en gedocumenteerd en spreken regelmatig de totaliteit van de 

secundaire regeling aan; 

4) voor de ‘trips’, zie hierna onder ‘Tertiaire reserve’. 

Bij wijze van besluit over de reservering van de secundaire reserve staat het vast dat de 

fenomenen op het niveau van de productie aan de oorsprong liggen van tenminste 50% van 

deze kosten. Daaruit kunnen we echter nog niets opmaken over de verdeling van de 

activatiekosten van deze reserve, die doorberekend worden in de tarieven voor compensatie 

van het onevenwicht van de toegangsverantwoordelijken.  

336. De tertiaire reserve wordt manueel geactiveerd binnen een maximale termijn van 

één kwartier, ter aanvulling van de primaire en secundaire reserves.  

Een typische gebeurtenis die bijna altijd de activatie van de tertiaire reserve vereist is de 

ongeplande en plotselinge uitschakeling van een productie-eenheid (‘trip’), in het bijzonder 

van kernreactoren in de orde van grootte van 1000 MW. Behalve in gevallen waar een 

dergelijke trip zich voordoet tijdens dalmomenten van het verbruik (momenten waarop in het 

algemeen veel draaiende reserve aanwezig is in het systeem) wordt de totaliteit van de 

primaire, secundaire en tertiaire reserves tijdens een dergelijke trip geactiveerd om, in 

overeenstemming met de normen van ENTSO-E, het evenwicht in de Belgische regelzone 

binnen het kwartier te herstellen. 

In de periode van 2007 tot en met 2011 werden voor het Belgische systeem 36 plotselinge 

trips van kerncentrales van om en bij de 1000 MW opgetekend.  

In het jaar 2012 werd de tertiaire reserve gedurende 26 dagen geactiveerd. Op 16 van die 26 

dagen, op 13/01, 23/01, 31/01, 02/02, 03/02, 04/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 13/02, 16/02, 

12/04, 17/04, 18/04 en 19/04, was de aanleiding een trip van een productiecentrale (gas-, 

steenkool- of kerncentrale).  
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Twee van deze trips (17/04 en 19/04) hadden betrekking op nucleaire eenheden van 1000 

MW. Een andere trip van 1000 MW (op 01/03) deed zich voor op een moment waarop 

voldoende draaiende reserve in het systeem aanwezig was. Op 3 van deze 26 dagen, op 

05/03 en 05/04 (windmolens) en op 18/06 (zonnepanelen) werd de tertiaire reserve 

geactiveerd als gevolg van een verzadiging van de secundaire reserve veroorzaakt door de 

productie op basis van hernieuwbare energie. We kunnen uit de rapportering niet afleiden 

wat de precieze oorzaak was op de 7 andere dagen.  

Bij wijze van besluit voor de tertiaire reserve vormt de toewijzing van 50% van de totale 

reserveringskost ten laste van de productie zeker een minimumlimiet, uitgaande van het 

oorzakelijk verband tussen de uitschakelingen van productie-eenheden en de behoeften aan 

tertiaire reserve.  

Een bijzondere component van de tertiaire reserves heeft betrekking op de onderbreekbare 

contracten van industriële sites (de ICH-contracten - Interruptible Contract Holders). Deze 

contracten voorzien jaarlijks slechts een zeer beperkt aantal activaties: 4 tot 12 maal per jaar 

voor 8 of 2 uur. De operatoren van Elia zijn dus verplicht om de activatie ervan te beperken 

tot gevallen waar het systeem gevaar loopt om in een situatie van ernstig negatief 

onevenwicht terecht te komen, wat zich meestal voordoet bij incidenten in het productiepark.  

Het staat dus vast dat het oorzakelijk verband tussen de productiefenomenen en de behoefte 

aan reservering van het ICH-type verantwoordt en dat tenminste 50% van deze kosten door 

de producenten wordt gedragen. 

337. Voor wat betreft de reserveringskosten van de black-start dienst moeten, om het 

elektrische systeem na een black-out opnieuw te herstellen, de productie-eenheden van het 

systeem eerst opnieuw opgestart worden met behulp van eenheden die uitgerust zijn voor de 

blackstart-dienst en die gereserveerd zijn om die beschikbaarheid te verzekeren.  

Het is van cruciaal belang om het elektrische systeem na een black-out opnieuw te kunnen 

opstarten, en dit zowel voor de producenten, voor wie het gaat om de kern van hun 

economische activiteit, als voor de verbruikers, voor wie het elektriciteitsverbruik dikwijls een 

essentiële basisdienst is.  

Het oorzakelijk verband tussen de productievoorvallen en de behoefte aan reservering van 

black-start-eenheden verantwoordt dat tenminste 50% van deze kosten door de producenten 

wordt gedragen. 
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338. Uit de bovenstaande analyse blijkt dat tenminste 50% van de reserveringskosten 

van de ondersteunende diensten zou kunnen worden toegewezen aan de productieactiviteit, 

in de veronderstelling dat de tarieven enkel op basis van het criterium van de oorsprong van 

de kosten zouden worden bepaald. 

339. Zo zijn ook de producenten verantwoordelijk voor een niet-verwaarloosbaar deel 

van de infrastructuurkosten van het net. Denk bijvoorbeeld aan de hoogspanningsstations 

gebouwd voor de injectie van de energie van de elektriciteitscentrales, de lijnen waarlangs 

de opgewekte energie naar de verbruikscentra wordt vervoerd enz. Niettemin wordt een 

dergelijke analyselogica genuanceerd in het licht van verschillende criteria. Deze criteria 

hebben met name betrekking op: 

1) de algemene vaststelling dat het net en de ondersteunende diensten niet 

uitsluitend als doel hebben de centrales in staat te stellen om te produceren, 

maar ook toe te zien op de voeding van de verbruikers door de 

bevoorradingszekerheid te verzekeren (artikel 8, §1, 2de lid van de 

Elektriciteitswet). De eindbegunstigden van het net en van zijn diensten zijn de 

verbruikers. De ondersteunende diensten beogen meer bepaald de continuïteit 

en de bevoorradingszekerheid van de verbruikers; m.a.w. de reserveringskosten 

van de ondersteunende diensten worden voor tenminste 50% door de productie 

gegenereerd, maar komen meer de verbruikers ten goede. Een zelfde redenering 

gaat op voor de infrastructuur; 

2) de wens om de geografische lokalisatie van de investeringen te stimuleren; 

3) bedenkingen inzake grensoverschrijdende competitiviteit van de activiteit van de 

Belgische productiesites waarmee dient rekening te worden gehouden bij het 

bepalen van de tarieven voor het gebruik van het net overeenkomstig artikel 12, 

§5, 17° van de Elektriciteitswet (zie punt 6.4.1.9); 

4) een streven naar transparantie over de componenten van de transmissietarieven, 

aangezien de kosten die ten laste van de producenten worden gelegd wellicht 

later doorberekend worden aan hun klanten (m.a.w. de verbruikers). 

Op basis van deze criteria werd beslist om een aanzienlijk deel van de kosten ten laste te 

leggen van de verbruikers, naar het voorbeeld van de tariefvoorstellen van Elia voorafgaand 

aan 2011 en de courante praktijk in de meeste Europese landen.  
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340. De concrete opsplitsing in tarieven respectievelijk ten laste van de producenten en 

van de verbruikers, die het voorwerp is van onderhavig tariefvoorstel, is de volgende: 

1) 50% van de reserveringskosten van de ondersteunende diensten (beïnvloedbare 

kosten) ten laste van de producenten voor zover dat bedrag de berekende 

benchmark niet overschrijdt; 

2) 0% van de kosten voor de ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur ten 

laste van de productie. 0% in FR 

341. Voor deze tarieven is de initiële tarifaire basis (te dekken door tarieven) in het 

Aangepast tariefvoorstel geëvolueerd zoals weergegeven in tabel 40bis. 

342. Op basis van het bedrag aan beïnvloedbare kosten dat Elia in haar initieel totaal 

inkomen voorzien heeft, zou het om redenen van kostenreflectiviteit ten laste leggen aan de 

producenten van 50% ervan leiden tot een tarief dat als volgt evolueert: [VERTROUWELIJK] 

EUR/MWh netto geïnjecteerd (2016), over [VERTROUWELIJK] EUR/MWh (2017) en 

[VERTROUWELIJK] EUR/MWh (2018) tot [VERTROUWELIJK] EUR/MWh (2019).  

Tabel 40bis: Evolutie van de kostenbasis van reservevermogens (en kEUR) 

[VERTROUWELIJK] 

 

Omdat de benchmarkberekening leidt dat tot een maximum van 0,9644 EUR/MWh, heeft 

Elia in haar Initieel tariefvoorstel voorgesteld om dat tarief ten laste van de producenten te 

begrenzen op 0,9644 EUR/MWh. De toepassing van de kostendekkendheid heeft tot gevolg 

dat een bijkomend gedeelte van deze kosten ten laste gelegd wordt van de afname. 

343. De berekening van deze tarieven vergt bijzondere aandacht: terwijl de kostenbasis 

die door afname of productie  gedekt moeten worden, exact gelijk zijn aan 50% van dat 

element uit het totaal inkomen en dus gelijk is voor afname en voor productie, is dat voor de 

volumes, de aantallen MWh die de tariefdragers zijn, niet het geval: niet in het minst omdat 

de volumes aan reservevermogens gebaseerd zijn op de productie/injectie in de Belgische 

regelzone. Als gevolg van de netto-import positie van onze zone, ligt het afgenomen volume 

beduidend hoger dan het geïnjecteerde. Zoals blijkt uit de hiernavolgende tabel 40ter en 

40terAdapté, kan de strikte toepassing van deze principes, ondanks het activeren van de 

benchmark, zelfs leiden tot een tarief per afgenomen MWh, lager ligt dan dat per 

geïnjecteerde MWh. 
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Daarbij moet er ook rekening gehouden worden dat de tariefmethodologie vermeldt dat deze 

tarifering functie is van o.m. de geïnjecteerde energie. Dat begrip gaat verder dan de energie 

geïnjecteerd door de (klassieke) producenten: ook de lokale producties en de 

distributienetbeheerders (deze laatste enkel voor zover zij injecteren in de 70/36/30 kV 

netten (en dus niet bij de transformatie naar Middenspanning omdat daar het ter beschikking 

gesteld vermogen reeds overeenkomt met het maximaal vermogen vermeld op de 

transformator). Ook dit is een element van de harmonisering van de werkwijzen toegepast 

voor de rechtstreeks aangesloten klanten en deze voor de distributienetbeheerders. 

Objectief is het vermijden van een vorm van discriminatie waarbij er een significant voor- of 

nadeel zou bestaan voor netgebruikers om aan te sluiten op een 36 kV net bij de DNB dan 

wel bij Elia. 

Tabel 40ter: Initiële berekening van het tarief voor de reservevermogens ten laste van G en L 
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344.  Elia stelde daarom in haar Initieel tariefvoorstel van 30 juni 2015 de hiernavolgende 

tarieven voor: 

Tabel 40quater: Initieel tarief voor de vermogensreserves en de Black start ten laste van de afname 

voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-net 

[VERTROUWELIJK] 

 

Tabel 40quinquies: Initieel tarief voor de vermogensreserves en de Black start voor de 

distributienetbeheerders 

[VERTROUWELIJK] 

 

345. Aangezien de kostenbasis van het Aangepast tariefvoorstel beduidend gedaald is, 

worden de aangepaste tabellen hierna weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            140/165 

Tabel40terAangepast: Berekening van het aangepast tarief voor de reservevermogens ten laste 

van G en L 
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346. Een verdeling van 50% van de lasten te dekken door de injectievolumes, zonder 

rekening te houden met het resultaat van de benchmarking, zou leiden tot een injectietarief 

voor de regulatoire periode 2016-2019 van: 

[VERTROUWELIJK] 

 

347. De voorgestelde aangepaste tarieven zijn weergegeven in tabel 

40quaterAangepast. 

Tabel 40quaterAangepast: Aangepast tarief voor de reservevermogens en de Black-start ten laste 

van de afname voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het 

Elia-net 

 

Tabel 40quinquiesAangepast: Aangepast tarief voor de reservevermogens en de Black-start voor de 

distributienetbeheerders 

 

VII.2.6.2 Standpunt van de CREG over de voorgestelde tarieven voor de 
reservevermogens en de black start 

348. De CREG aanvaardt de principes die Elia voorstelt. 

2016 2017 2018 2019

In 380/220/150 kV-netten 0,0009165 0,0011189 0,0013710 0,0015626

In 70/36/30 kV-netten 0,0009165 0,0011189 0,0013710 0,0015626

Bij de uitgang van de transformaties 

naar Middenspanning
0,0009165 0,0011189 0,0013710 0,0015626

Tarief

(EUR/kWh netto afgenomen)

2016 2017 2018 2019

In 380/220/150 kV-netten 0,0009644 0,0009644 0,0009644 0,0009644

In 70/36/30 kV-netten 0,0009644 0,0009644 0,0009644 0,0009644

Bij de uitgang van de transformaties 

naar Middenspanning
0,0009644 0,0009644 0,0009644 0,0009644

Tarief

(EUR/kWh netto geïnjecteerd)
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349. De CREG kon de initiële voorgestelde tariefwaarden niet aanvaarden omdat zij de 

waarde die Elia (initieel) als beïnvloedbare kosten voorstelt, als onredelijk had beoordeeld. 

Elia moest nagaan of de aangepaste waarde voor deze kosten de benchmark al dan niet 

overschreed. 

350. In het Aangepast tariefvoorstel zijn de te dekken kosten geëvolueerd zoals 

weergegeven in tabel 41ter. 

351. Gezien het hierboven berekende injectietarief hoger ligt dan het gemiddelde 

injectietarief dat voortkomt uit de benchmarking (nl. 0,9644 EUR/MWh), blijft het injectietarief 

voor de reservevermogens en de Black-start beperkt tot 0,9644 EUR/MWh.  Het 

verminderde budget op het niveau van de te dekken lasten heeft dus geen aangepaste 

injectietarieven met zich meegebracht. 

De CREG stelt vast dat geen enkel ander injectietarief werd voorzien voor de regulatoire 

periode 2016-2019. 

352. De CREG keurt de toegepaste principes en de aangepaste berekeningen van Elia 

goed.  Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

VII.2.6.3 Tarieven voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht 
van de toegangsverantwoordelijken  

353. Het tariefmechanisme voor de regulatoire periode 2016-2019 beoogt de continuïteit 

van het mechanisme toegepast tijdens de voorgaande regulatoire periode. 

Elia stelt voor om voor de periode 2016- 2019 verder te gaan met het mechanisme “single 

marginal pricing“ voor het tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht 

van de individuele toegangsverantwoordelijken. Dit mechanisme, dat zijn verdienste al heeft 

bewezen in de periode 2012-2015, weerspiegelt een marginale kostprijs van de 

regelmiddelen voor het behoud van het evenwicht van de Belgische regelzone, en 

gemiddelde kostprijs. Op enkele parameters na is de prijs van toepassing op de positieve 

onevenwichten gelijk aan de prijs van toepassing op de negatieve onevenwichten voor 

eenzelfde kwartier. 

Om in specifieke situaties efficiënte stimulansen voor de toegangsverantwoordelijken te 

garanderen, met name ingeval het overtollige systeemonevenwichtsvolume de dalende 

beschikbare reserves benadert of overschrijdt, of ingeval van bevoorradingsproblemen, 

kunnen speciale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de waarde van het tarief 



 

            143/165 

voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele 

toegangsverantwoordelijken. In voorkomend geval zullen deze regels worden beschreven in: 

1) de werkingsregels van de strategische reserve; dit is voornamelijk het geval: 

o ingeval van activering van de strategische reserve, zoals voorzien in 

hoofdstuk 4.2 van bijlage 2 van de tariefmethodologie; 

o in toepassing van artikel 7septies, §2 van de Elektriciteitswet; 

2) de werkingsregels van de markt met betrekking tot de compensatie van de 

kwartieronevenwichten; dat geldt met name in het geval van niet-

samendrukbaarheid.  

In voorkomend geval zal er eveneens rekening worden gehouden met bijkomende regels 

met betrekking tot deze materie, voorgesteld door Elia en goedgekeurd door de CREG. 

354. Elia stelt eveneens het volgende voor: 

1) een tarief voor externe inconsistentie; 

2) een tarief voor inconsistente programma's;  

3) principes op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst met de DNB in de 

context van laattijdige energieregeling tussen de distributienetbeheerder en Elia. 

355. Hoewel het hier niet rechtstreeks over een tarifaire bepaling gaat, neemt de CREG 

nota van de boodschap van Elia over de ter beschikking stelling van informatie met 

betrekking tot het tarief voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken.  

356. Voor wat betreft de samenhang met het tarief van 4.500 EUR/MWh in zijn tarieffiche 

met betrekking tot het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken, vermeldt de netbeheerder niet het bedrag van het 

onevenwichtstarief van 4.500 EUR/MWh dat wordt toegepast in geval van activering van de 

strategische reserve wanneer een structureel onevenwicht zich voordoet, maar verwijst hij 

naar de werkingsregels van de strategisch reserve.   

Hoewel deze optie juridisch te verdedigen is, acht de netbeheerder, in antwoord op een 

verzoek om aanvullende informatie van de CREG, dat het mogelijk zou zijn om de 

vermelding van het tarief rechtstreeks in het tariefoverzicht te voorzien door te verwijzen naar 

de werkingsregels van de strategische reserves voor wat betreft de toepassingsmodaliteiten 

van dit tarief.   
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De CREG geeft de voorkeur aan deze optie die het voordeel biedt van een grotere 

leesbaarheid van de tarieven en vraagt derhalve aan de netbeheerder om zijn tariefvoorstel 

in dit opzicht aan te passen. 

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG dus gevraagd om de 

tarieffiche met betrekking tot het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijke aan te passen zodat het bedrag wordt vermeld van het 

onevenwichtstarief dat wordt toegepast in geval van activering van de strategische reserve 

wanneer een structureel onevenwicht zich voordoet en zodat verwezen wordt naar de 

werkingsregels van de strategische reserve voor wat betreft de toepassingsmodaliteiten van 

dit tarief. 

357. Tijdens de hoorzitting van 16 oktober 2015 heeft Elia geen opmerking geformuleerd. 

358. Elia heeft in haar Aangepast tariefvoorstel het tariefrooster aangepast voor de 

tarieven voor het behoud en het herstel van het residueel evenwicht van de individuele 

toegangsverantwoordelijken door er de verwijzing naar het bedrag van 4.500 EUR/MWh aan 

toe te voegen.  In dit tariefrooster staat vermeld: “De waarde(n) van het tarief voor het 

behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele 

toegangsverantwoordelijken bij activatie van Strategische Reserves is vastgelegd op 4.500 

€/MWh. De toepassingsmodaliteiten van dit tarief worden gedefinieerd in de werkingsregels 

voor Strategische Reserves”. 

359. Hierdoor voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

VII.2.7 De tarieven voor marktintegratie 

360. Wat betreft het tarief voor marktintegratie, stelt Elia voor om hetzelfde tarief toe te 

passen voor alle infrastructuurniveaus. Een dergelijke benadering beantwoordt aan de 

doelstelling vermeld in de Tariefmethodologie om een uitgesproken band tussen de door de 

netbeheerder geleverde dienst en de tariefstructuur vast te leggen. De dienstverlening op 

gebied van marktintegratie die aan de grondslag ligt van dit tarief, komt immers alle 

infrastructuurniveaus op gelijke wijze ten goede. 

Dit tarief wordt op een identieke manier toegepast op de netto-afnames bij ieder koppelpunt 

en bij ieder aansluitpunt. 

Elia stelt eveneens het niveau van de tarieven voor.  
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2016 2017 2018 2019

In380/220/150 kV-netten 0,0003492 0,0003604 0,0003870 0,0003946

In 70/36/30 kV-netten 0,0003492 0,0003604 0,0003870 0,0003946

Bij de uitgang van de transformaties 

naar Middenspanning
0,0003492 0,0003604 0,0003870 0,0003946

Tarief

(EUR/kWh netto afgenomen)

361. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 had de CREG de principes met 

betrekking tot dit nieuwe tarief goedgekeurd, maar kon ze als gevolg van haar vaststellingen 

omtrent het onredelijke karakter van een deel van de elementen van het door Elia 

voorgestelde totaal inkomen, de tarieven (nog) niet goedkeuren. 

362. In haar Aangepast tariefvoorstel leiden de aangepaste berekeningen tot de 

volgende tarieven: 

 

 

 

 

 

363. Na een grondige analyse keurt de CREG de berekening van het tarief goed. 

364. Elia voldoet hiermee aan de vraag van de CREG. 

VII.2.8 Tarieven voor de openbare dienstverplichtingen 

365. Voor wat betreft de tariefstructuur in verband met de openbare dienstverplichtingen 

(ODV) maakt de tariefmethodologie het onderscheid tussen openbare dienstverplichtingen 

waarvan de nettokosten gecompenseerd worden door een toeslag of een ander type van 

specifieke heffing ten gevolge een beslissing van de bevoegde overheid, en de ODV 

waarvoor geen enkel specifiek compensatiemechanisme werd voorzien door de bevoegde 

overheid. 

Voor deze laatste categorie worden de nettokosten met betrekking tot hun uitvoering, die ook 

administratieve of beheerskosten en financiële toeslagen bevatten, gecompenseerd door 

tarieven voor openbare dienstverplichtingen waarvoor de CREG over een bevoegdheid 

beschikt die identiek is aan die van andere tarieven: in overeenstemming met artikel 12, § 5, 

11°, van de Elektriciteitswet worden deze nettokosten “verrekend in de tarieven“. 

366. De tarieven voor openbare dienstverplichtingen compenseren de nettokosten van 

openbare dienstverplichtingen, met inbegrip van de beheerskosten en de financiële lasten, 

opgelegd aan de netbeheerder en waarvoor de wet, het decreet en de ordonnantie, of hun 
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uitvoeringsbesluiten, geen specifiek compensatiemechanisme heeft voorzien, via een 

toeslag of een andere heffing, ter compensatie van de prestaties van de netbeheerder. Wat 

betreft de tarieven voor openbare dienstverplichtingen, heeft Elia zich in haar tariefvoorstel in 

de regel beperkt tot deze voor het jaar 2016.  

De tariefmethodologie is evenwel niet afwijkend voor de tarieven voor openbare 

dienstverplichtingen: de CREG verwacht dat Elia in haar tariefvoorstel voor een nieuwe 

regulatoire periode de nodige informatie hanteert om de jaarlijkse tarieven voor de volledige  

regulatoire periode te kunnen vastleggen.  De CREG is er zich vanzelfsprekend van bewust 

dat de evolutie van de regelgeving aangaande die openbare dienstverplichtingen met een 

grotere regelmaat en met toepassing van het akkoord van 25 augustus 2014, aanleiding zou 

kunnen geven tot geactualiseerde tariefvoorstellen (en de daaruit voortvloeiende 

tariefaanpassingen). 

367. Elia had in haar Initieel tariefvoorstel de tarieven voor de volgende openbare 

dienstverplichtingen opgenomen en uitgewerkt: 

1) de financiering van de aansluiting van de offshore windmolenparken (verder 

onder VII.3.4.1); 

2) de financiering van federale groenstroomcertificaten (verder onder VII.3.4.2); 

3) de financiering van de strategische reserve (verder onder VII.3.4.3); 

4) de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en WKK in 

Vlaanderen (verder onder VII.3.4.4); 

5) de financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel 

energiegebruik in Vlaanderen (verder onder VII.3.4.5); 

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

(verder onder VII.3.4.6). 
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VII.2.8.1 De financiering van de aansluiting van offshore windmolenparken 

368. De toeslag voor de financiering van de aansluiting van offshore windmolenparken is 

het resultaat van de uitvoering van artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet. 

In overeenstemming met artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet en voor zover de Koning via 

een besluit gedelibereerd in de Ministerraad, de toestemming verleent om zich niet te 

verbinden met een installatie voor elektriciteitstransmissie in zeegebieden, is Elia gehouden 

om deel te nemen aan de financiering van de onderzeese kabels voor de aansluiting van 

windmolenparken die beschikken over een domeinconcessie in de Noordzee vergund en dit 

in toepassing van artikel 6 van de Elektriciteitswet, voor een bedrag van 25 MEUR per park, 

verdeeld over 5 jaarlijkse schijven van 5 MEUR. 

369. Elia was van oordeel dat de bijdrage aan de financiering van onderzeese kabels, 

voorzien in haar Initieel tariefvoorstel, verwijst naar een betaling van 7 schijven (wat leidt tot 

een totaal bedrag van 35 MEUR, zie tabel 42) over de periode 2016-2019, voor zover de 

Minister van Energie, op voorstel van de CREG, deze betalingen niet opschort (1 schijf voor 

[VERTROUWELIJK], 3 voor [VERTROUWELIJK] en 3 voor [VERTROUWELIJK]) en voor 

zover de toestemming wordt verleend om zich niet te verbinden met een installatie voor 

elektriciteitstransmissie in zeegebieden. 

Tabel 42: De bijdrage van Elia in functie van de voorziene schijven 

 

 

370. Het geschatte saldo van deze toeslag op eind 2015 zou een excedent van 5,4 

MEUR moeten inhouden ten gevolge van “uitstel“ voor de 5de schijf van het park 

[VERTROUWELIJK]. 

Op die manier dient de toeslag voor de financiering van de aansluiting van offshore 

windmolenparken voor de periode 2016-2019 te worden bepaald op een niveau dat het 

mogelijk maakt om inkomsten te genereren subsidies28 dekken, die de  op 30 MEUR 

geraamd zijn.  

                                                
28 35 MEUR – excedent ad 5,4 MEUR = 30 MEUR 
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In uitvoering van artikel 7, §2 van de Elektriciteitswet is deze toeslag van toepassing op het 

geheel van nettoafnames van het Elia-net (netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het 

Elia-net en distributienetbeheerders) die wordt geraamd op 273.908 GWh over de periode. 

Dit zou leiden tot het vastleggen van het tarief op een gemiddeld niveau van 0,1079 

EUR/MWh. 

Voor 2016 stelt Elia voor om het tarief van de toeslag gezien het huidige overschot 

ongewijzigd te laten op 0,0629 EUR/MWh, teneinde de tariefstabiliteit en een budgettair 

evenwicht in de evolutie van deze toeslag te laten voortduren.  

371. De toepassing van deze toeslag zal een einde vinden op het moment dat de geïnde 

bedragen alle betalingen zullen hebben gedekt die Elia in het kader van deze 

financieringsverplichting heeft uitgevoerd . 

372. Aangezien de CREG zich bewust is van de besprekingen in het kader van de 

Offshore Shared Connection, blijft ze voorzichtig en heeft ze geen bezwaren tegen het 

voorstel van Elia.  Het aangepast tariefvoorstel van Elia blijft onveranderd ten opzichte van 

het Initieel tariefvoorstel. 

VII.2.8.2 De financiering van federale groenestroomcertificaten 

373. Het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 

voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen legt aan de 

beheerder van het transmissienet de verplichting op om van de producenten van groene 

stroom die daarom vragen al de groenestroomcertificaten aan te kopen die deze hem 

aanbieden.   

Om de kosten verbonden aan deze verplichting (gedeeltelijk) te recupereren, moet de 

netbeheerder op regelmatige tijdstippen de aangekochte certificaten op de markt brengen.  

Het nettosaldo dat ontstaat uit het verschil tussen de aankoopprijzen (opgelegd door het 

besluit) en de verkoopprijs van de certificaten is gedekt door een tarief. De waarde van dit 

tarief wordt jaarlijks bepaald door de Minister van Energie na een voorstel van de CREG.  

De bepaling van het tarief maakt geen deel uit van de tariefprocedure.  Zodra de waarde van 

dit tarief voor het jaar 2016 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zullen de CREG en 

Elia hun tarieffiches op hun websites aanvullen. 
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VII.2.8.3 De financiering van de strategische reserve 

374. De wet van 26 maart 2014 heeft de Elektriciteitswet gewijzigd door de invoering van 

een mechanisme van strategische reserve en heeft aan de netbeheerder een nieuwe 

openbare dienstverplichting opgelegd.  Het voorstel van een tarief voor die openbare 

dienstverplichting is onderworpen aan de goedkeuring van de CREG. 

De CREG had vastgesteld dat de netbeheerder in zijn Initieel tariefvoorstel van 30 juni 2015 

geen enkel tariefvoorstel had geformuleerd voor de openbare dienstverplichting strategische 

reserve en geen budget had voorgesteld, dat opgesplitst voor zijn beheers- en 

ontwikkelingskosten die door de toeslag moeten gedekt worden.  Hij had evenmin het 

rapporteringsmodel dat hierop betrekking heeft ingevuld. 

In antwoord op een bijkomende informatievraag, had de netbeheerder op 2 oktober 2015 

een tariefvoorstel bezorgd van toepassing vanaf 1 januari 2016. 

Enerzijds had de CREG vastgesteld dat in het tariefvoorstel van 2 oktober 2015 geen enkel 

budget was opgeleverd voor de jaren 2017, 2018 en 2019 voornamelijk wat betreft de 

beheers- en ontwikkelingskosten en dat het rapporteringsmodel ex ante niet was aangevuld.   

Anderzijds had de CREG vastgesteld dat de netbeheerder de personeelskosten met 

betrekking tot de strategische reserve niet had opgesplitst, hetzij [VERTROUWELIJK] kEUR 

van de beheerskosten van het net.   

Vervolgens had de CREG vastgesteld dat het Initieel tariefvoorstel voor 2015 een voorlopig 

‘cash in/cash out’ saldo bevatte voor een bedrag van [VERTROUWELIJK]. MEUR in de 

kosten die aan de grondslag liggen van het tarief.  De CREG was van mening dat deze 

afrekening goedgekeurd moest worden in het kader van de controle van het saldo van het 

exploitatiejaar 2015 alvorens door het tarief gedekt te kunnen worden.  

In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 herinnerde de CREG de netbeheerder eraan 

dat zij eind 2014 geen tarief voor 2015 had kunnen goedkeuren door een laattijdige indiening 

van het dossier door de netbeheerder.  De CREG heeft vastgesteld dat deze praktijk zich 

hernieuwt voor de tariefperiode 2016-2019 en heeft aan de netbeheerder gevraagd om zich 

voortaan te houden aan de bepalingen van de tariefmethodologie voor het indienen van 

tariefvoorstellen en saldi met betrekking tot deze toeslag. 

Omdat het tariefvoorstel met betrekking tot deze openbare dienstverplichting ingediend werd 

op hetzelfde ogenblik dan het antwoord op de vraag van de CREG naar bijkomende 

inlichtingen in het kader van het Initieel tariefdossier, kon de CREG geen bijkomende 
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inlichtingen meer vragen voor de redactie van haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015.  

Bij gebrek aan die informatie heeft zij in die Ontwerpbeslissing het budget van de kosten van 

de ontwikkeling van de strategische reserve voor een bedrag van [VERTROUWELIJK] kEUR 

als onredelijk beoordeeld terwijl in dit kader reeds [VERTROUWELIJK] kEUR waren 

uitgegeven in 2014 en in 2015 en er geen enkele belangrijke wijziging van de werking 

hiervan voorzien was in 2016. 

Daarnaast kon de CREG de grond voor de [VERTROUWELIJK] kEUR aan voorlopige 

uitgaven voor 'advies' inbegrepen in de recurrente beheerskosten en waarvoor geen enkele 

rechtvaardiging is gegeven, niet helemaal plaatsen. 

Ten slotte had de netbeheerder gemeld dat de gebudgetteerde kosten de kosten voor de 

activatie van de strategische reserve niet omvatten. 

Voor wat betreft de financiële voorwaarden voor de deelname van de eenheid van 

[VERTROUWELIJK] aan de strategische reserve had de CREG vastgesteld dat deze nog 

niet door een koninklijk besluit waren bevestigd.   

375. In haar Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 heeft de CREG het volgende 

vastgesteld en gevraagd: 

1) het tariefvoorstel was niet volledig en de netbeheerder moest haar een 

aangepast tariefvoorstel overmaken met daarin een voorlopig budget van de 

reserveringskosten en van de beheers- en ontwikkelingskosten die verband 

houden met de samenstelling en het beheer van de strategische reserve evenals 

een jaartarief voor de openbare dienstverplichting voor de periode 2016-2019 

met daarin inbegrepen het detail van de aangenomen berekeningshypotheses. 

De CREG vraagt eveneens aan de netbeheerder om het desbetreffende gedeelte 

van het rapporteringsmodel in te vullen; 

2) het tariefvoorstel moest worden aangepast om de opsplitsing van de toewijzingen 

van personeelskosten tussen de netbeheeractiviteiten en de diensten met 

betrekking tot de strategische reserves uit te voeren; 

3) het aangepaste tariefvoorstel kan het geraamde saldo van het exploitatiejaar 

2015 niet meer dekken, zolang deze niet is goedgekeurd; 

4) de netbeheerder moest een budget voorstellen van de ontwikkelingskosten dat 

meer in lijn ligt met de verwachte evoluties van de werkingsregels en de twee 

bedragen van [VERTROUWELIJK] kEUR met betrekking tot aankopen en 



 

            151/165 

adviserende diensten die in de kosten van recurrent beheer zijn opgenomen, 

naar behoren verantwoorden; 

5) de netbeheerder moet in zijn aangepast tariefvoorstel een indicatief budget 

voorleggen voor een standaard activering van de strategische reserve; 

6) de aanvaarding van de financiële voorwaarden van de deelname van de eenheid 

van Twinerg aan de strategische reserve is ondergeschikt aan hun bevestiging 

ervan per koninklijk besluit en aan de ondertekening van een contract  met de 

beheerder van de centrale. 

376. Via e-mailberichten op 28 en 29 oktober en 2 november 2015 heeft de CREG alle 

bijkomende inlichtingen en alle gevraagde verduidelijkingen ontvangen. 

377. Bovendien werd het Aangepast tariefvoorstel aangevuld en heeft dit nu in 

overeenstemming met de beslissing van de CREG betrekking op de totaliteit van de 

tariefperiode van 4 jaar.  Voor de jaren 2017 tot 2019 zijn de personeelskosten gebaseerd op 

deze van 2016, aangepast in functie van de gesimuleerde voorziene standaardkosten van 

ETP’s van Elia.  

Elia heeft benadrukt dat het proces voor de bepaling van de strategische reserve jaarlijks 

gebeurt en gebaseerd is op beslissingen genomen door openbare overheden.  Elia heeft dus 

niet de mogelijkheid om een raming van de reserveringskosten te maken omdat de volumes 

(bepaald bij Ministerieel Besluit) en de prijzen (verkregen via prijsofferte van de markt of 

opgelegd via een Koninklijk Besluit) nog niet gekend kunnen zijn en daarom moeilijk 

geraamd kunnen worden op het ogenblik van de redactie van het tariefvoorstel.  Daarom 

heeft Elia als standaard werkwijze aangenomen om de kosten voor de periode 2017 tot 2019 

te behouden op het niveau van deze van 2016. 

Op basis van de hierboven beschreven elementen herneemt de onderstaande tabel 43 het 

budget voor de strategische reserve 2016 evenals het voorlopige budget voor de periode 

2017 tot 2019. 

Tabel 43:  Het voorziene budget met betrekking tot de Strategische Reserve 2016-2041 
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Elia stelt voor om in 2016 het bedrag op te nemen van de regulatoire vordering ad 

[VERTROUWELIJK] MEUR die het gevolg is van de onmogelijkheid voor Elia om de 

ontvangsten uit deze toeslag voor de maanden januari en februari 2015 te boeken. 

378. Omwille van de gemotiveerde vraag van Elia over de overdracht van het saldo voor 

2015 is de CREG teruggekomen op haar eerste beslissing en aanvaardt zij dat het bedrag 

dat voor dat saldo geraamd is toch verrekend wordt in de tarieven van 2016, zodat 

bijkomende financieringskosten vermeden worden.  Het werkelijk tarifair saldo zal 

geanalyseerd worden in het kader van de procedure van de beslissing over de saldi. 

De CREG aanvaardt daarom het Aangepast tariefvoorstel van Elia met betrekking tot de 

tarieven van de openbare dienstverplichting strategische reserve (met name de component 

van het totaal inkomen en het voorgestelde tarief). 

379. De CREG herinnert eraan dat het aanvaarden van de financiële voorwaarden van 

de participatie van de eenheid van [VERTROUWELIJK] aan de strategische reserve is 

ondergeschikt aan de bevestiging ervan via koninklijk besluit. 

VII.2.8.4 De financiering van de steunmaatregelen aan hernieuwbare energie en 
WKK in Vlaanderen 

380. In haar tariefvoorstel van 30 juni 2015, had Elia voorgesteld om het niveau van dit 

tarief te behouden op het niveau van 2015, hetzij 0,5171 EUR/MWh. Dit voorstel was 

gebaseerd op de gegevens van tabel 44. 

Tabel 44:  Kerncijfers van Elia over het voorstel van 30 juni 2015 

[VERTROUWELIJK]  

 

381. De veiling van september 2015 (dus na de indiening van het Initieel tariefvoorstel) 

had 21,4 MEUR aan opbrengsten opgeleverd, terwijl deze certificaten voor 33,6 MEUR 

gekocht waren. 

In haar antwoord aan de CREG van 2 oktober 2015 heeft Elia opgemerkt dat zij sinds 2015 

het hoofd moet bieden aan een substantiële verhoging van het aantal 

warmtekrachtcertificaten dat moet aangekocht worden van de producenten van groene 

stroom in het Vlaams gewest. 
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Elia had daarom gevraagd om het niveau van dit tarief te verhogen van 0,5171 van 0,7568 

EUR/MWh afgenomen in Vlaanderen.  Elia had deze waarde verantwoord aan de hand van 

de gegevens opgeleverd in tabel 44bis. 

Tabel 44bis:  Kerncijfers van Elia over de vraag tot aanpassing van de toeslag van 2 oktober 2015 

[VERTROUWELIJK] 

 

382. Aangezien deze vraag geen deel uitmaakte van een formeel tariefvoorstel, had de 

CREG gevraagd om de vraag op te nemen in het Aangepast tariefvoorstel. 

383. Elia heeft haar vraag opgenomen in het Aangepast tariefvoorstel. 

Naar aanleiding van de veiling van de warmtekrachtcertificaten (hierna: WKC) van 

september 2015, die gebeurde in het kader van artikel 7.1.7., §2 “van het Energiedecreet 

van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid“, had Elia aan de markt 1.226.105 WKC 

aangeboden.  Omdat de vraag groter was dan het aanbod, is Elia erin geslaagd om alles te 

verkopen.  De sleutelelementen van die veiling zijn de volgende: 

1) 1.226.105 WKC werden geveild en werden verkocht; 

2) deze verkoop heeft 21,4 MEUR aan opbrengsten gegenereerd.  Deze komen in 

vermindering van de kosten te dekken door de toeslag; 

3) De gemiddelde prijs per WKC bedroeg 17,45 EUR.  Deze informatie is eveneens 

bekend gemaakt op de website van Elia (http://www.elia.be/nl/producten-en-

diensten/groenestroomcertificaten/Sale); 

4) 33,6 MEUR is het bedrag dat Elia heeft betaald om de WKC die in september op 

de markt gekomen zijn aan te kopen van de producenten; 

5) 12,2 MEUR bedraagt de verhoging van de regulatoire vordering die het gevolg is 

van het verschil tussen de aankopen en de verkopen (33,6 MEUR – 21,4 MEUR). 

Elia heeft andermaal gesignaleerd dat zij sinds begin 2015 geconfronteerd wordt met een 

substantiële toename van het aantal warmtekrachtcertificaten (WKC) dat van 

groenestroomproducenten moet worden aangekocht.  Daarom is Elia verplicht geweest om 

het uitzonderlijke aantal van 1,2 miljoen WKC op de markt aan te bieden.  Zelfs indien, zoals 

hierboven vermeld, kopers werden gevonden voor het totale volume, moet Elia een sterke 

aangroei van de regulatoire vordering vaststellen (-12 MEUR). 

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/groenestroomcertificaten/Sale
http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/groenestroomcertificaten/Sale
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Deze vindt zijn oorsprong in het concrete verschil tussen de aankoopprijs waartegen Elia de 

WKC moet aankopen (27 EUR en 31 EUR) en de gemiddelde verkoopprijs van de veiling 

van september 2015 (17,5 EUR). 

Gezien het belangrijke bedrag zou Elia daarom een bedrag van [VERTROUWELIJK] MEUR 

willen opnemen in het tarief 2016 van die toeslag, dat wil zeggen het verschil tussen de 

regulatoire vordering per einde 2015 (-24,6 MEUR) en de waarde van het aantal 

groenestroomcertificaten (hierna: GSC) en WKC dat Elia voor die periode zal aanhouden 

([VERTROUWELIJK] MEUR) dat op die manier een bijdrage levert aan de thesaurie tijdens 

de voorziene veiling van maart 2016. 

Vooreerst zal Elia voor het jaar 2016 het totaal aantal GSC en WKC ramen dat zij zal 

aankopen, daarbij rekening houdend met de fenomenen waargenomen in 2015, met de 

verwachte indienstname van nieuwe installaties evenals met de informatie verkregen van de 

producenten zelf. 

Vervolgens zal Elia de verkoop van GSC en WKC ramen via veilingen die zij in 2016 zal 

organiseren. 

Met betrekking tot de toepassing van de beperking van de aansluitingskosten van 

productiesites van hernieuwbare energie volgens artikel 6.4.13 van het Energiebesluit, 

voorziet Elia geen uitgaven voor het jaar 2016. 

Elia stelt bijgevolg voor om het niveau van het tarief van de toeslag vanaf 1 januari 2016 aan 

te passen tot het niveau van 0,7568 EUR per afgenomen MWh in Vlaanderen. 

384. Vanuit een bezorgdheid om inzake openbare dienstverplichtingen, zeker deze met 

betrekking tot hernieuwbare energie, groeiende tekorten te vermijden, die dan pas later 

gerecupereerd moeten worden, gaat de CREG akkoord met het voorstel van Elia. 

Vanzelfsprekend zal de CREG de evolutie van deze kosten en de doorberekening ervan van 

nabij volgen. 

Wat de doorberekening betreft van de kosten verbonden aan deze openbare 

dienstverplichting, blijft de vroeger werkwijze onveranderd: op formele vraag van de Vlaamse 

regering van 22 oktober 2013 worden de kosten via een tarief voor openbare 

dienstverplichting gefactureerd aan de klantengroepen “Bij de uitgang van de transformaties 

naar de 70/36/30 kV-netten” , “in de 70/36/30 kV netten” en “Bij de uitgang van de 

transformaties naar de 7036/30 kV-netten”. 
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Als gevolg van de aanpassing van het Vlaams Energiedecreet waarbij de producenten van 

Warmtekrachtkoppeling en groene stroom ook minimumsteun kunnen ontvangen van de 

transmissienetbeheerder en om de concurrentiepositie van de industrie te vrijwaren, vroeg 

de Vlaamse regering aan Elia uitdrukkelijk om een vrijstelling toe te kennen zoals die toen 

reeds voorzien was voor de energieleveranciers en dit volgens de modaliteiten van artikel 

7.1.10 van het Energiedecreet. 

Het stelsel van degressiviteit dat daartoe is opgezet, heeft formeel enkel betrekking op de 

industrie die aangesloten is op het transmissienet en op de elektriciteitsnetten met een 

transmissiefunctie. Het is Elia zelf die zorg draagt voor de toepassing van die degressiviteit. 

VII.2.8.5 De financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel 
energiegebruik in Vlaanderen  

385. De financiering van de maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik in 

het Vlaams gewest wordt geregeld door artikel 7.5.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 

over de algemene voorwaarden inzake energiepolitiek evenals door artikel 6.4.1 van het 

Besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen 

over het energiebeleid (Energiebesluit). 

Artikel 6.4.1/5, § 3 van het Energiebesluit voorziet dat de beheerder van het plaatselijk 

vervoersnet van elektriciteit aan de gebruikers van zijn net, mits deze er eigenaar van zijn, of 

vruchtgebruiker, huurder of verhuurder, investeringssteun toekent voor energiebesparende 

maatregelen in gebouwen die aangesloten zijn op het plaatselijk vervoersnet, voor zover 

deze geen woningen zijn, noch wooneenheden, noch woongebouwen. 

Artikel 6.4.1/12, 6 1, voorziet dat deze maatregel een openbare dienstverplichting vormt voor 

de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit. 

De jaarlijkse kosten die verband houden met de maatregelen tot bevordering van het 

rationeel energiegebruik in het Vlaamse gewest, worden gelijkmatig verdeeld over het geheel 

van de afnames in het Vlaamse gewest, en die gebeuren op spanningsniveaus onder 150 

kV. 

386. Op basis van een jaarbudget van [VERTROUWELIJK] EUR stelt Elia voor om het 

niveau van dit tarief te behouden op het niveau van 2015, hetzij 0,0616 EUR/MWh. 

De CREG geeft geen bezwaar tegen dit voorstel. 
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VII.2.8.6 De financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in 
Wallonië  

387. Het niveau van de twee met dit tarief verbonden termen is recentelijk vastgelegd 

door de CREG29 en heeft de tarifaire stabiliteit als doel. Elia zal de CREG informeren over de 

behoefte aan een eventuele aanpassing van de bestaande waarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 CREG, Beslissing (B)150717-CDC-658E/35 over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 
ingediend door NV Elia System Operator met het oog op de toepassing vanaf 1 september 2015 van 
een tweede term van het tarief voor de openbaredienstverplichting voor de financiering van 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, 17 juli 2015. 
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VIII. DE TOESLAGEN 

388. Zoals vermeld in paragraaf 373, eerste lid, van huidige beslissing, worden de kosten 

van openbare dienstverplichtingen zowel verrekend via specifieke tarieven als via toeslagen. 

De toeslagen ingevoerd door de bevoegde overheden met als doel de nettokosten van de 

openbare dienstverplichtingen te compenseren worden aan de tariefstructuur toegevoegd. 

Elke heffing, taks, bijdrage van welke aard ook, zoals de retributies voor het gebruik van het 

publieke domein, die een overheidsinstantie aan de netbeheerder oplegt louter wegens het 

bestaan van de netwerkinfrastructuur op een bepaald grondgebied, wordt eveneens via een 

toeslag aan de tariefstructuur toegevoegd. 

Deze toeslagen en heffingen die door de bevoegde instantie op het niveau van het gewest, 

de provincies of een significant aantal gemeenten van eenzelfde gewest worden bepaald, 

mogen niet doorgerekend worden aan de netgebruikers gevestigd op het grondgebied van 

de andere gewesten. 

389. In het Initieel tariefvoorstel wilde Elia de elementen voorleggen die op het moment 

van de opstelling van dat voorstel gekend waren en die betrekking hebben op de toegepaste 

toeslagen in aanvulling op de transmissietarieven en die per ingang van 1 januari 2016 in 

aanmerking zouden moeten worden genomen. Op grond hiervan had Elia een raming 

voorgelegd van de bedragen die betrekking hebben op deze toeslagen. Wat betreft de 

materie waarvan de vaststelling van alle nuttige parameters voor de totstandkoming van de 

toeslag de verantwoordelijkheid van Elia is, kan een tariefvoorstel ter goedkeuring worden 

ingediend bij de CREG voor toepassing vanaf 1 januari 2016. 

Zoals voorzien door de procedure bedoeld in artikel 12 §8, 9° van de Elektriciteitswet zal Elia 

eventuele aanpassingen van deze toeslagen (met name voor de jaren 2017 tot en met 

2019), of de invoering van nieuwe toeslagen, van toepassing ofwel vanaf de inwerkingtreding 

van de reglementering die hieraan ten grondslag ligt, ofwel vanaf het moment waarop de 

betaalde kosten een voldoende grote materialiteitsdrempel vormen om de invoering ervan te 

rechtvaardigen, Elia per aangetekende brief onder de aandacht van de CREG brengen.  

Derhalve, en onverminderd de voor het overige geformuleerde voorbehouden, betreffen de 

andere kosten inbegrepen in het Tariefvoorstel 2016-2019 de huidige staat van de wetgeving 

en reglementering.  
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Indien aanpassingen zouden moeten worden gedaan aan de uitvoeringsmodaliteiten van 

deze maatregelen of indien nieuwe of onvoorziene elementen naar voren zouden komen, 

behoudt Elia zich het recht voor deze dienovereenkomstig te behandelen.  

390. In haar Initieel tariefvoorstel vermeldde Elia 3 toeslagen, met name: 

1) de federale bijdrage; 

2) de toeslag voor het gebruik van het publieke domein in Wallonië; 

3) de retributie voor het wegenisrecht in Brussel. 

391. In haar Aangepast tariefvoorstel heeft Elia op vraag van de CREG (zie § 104 van 

onderhavige beslissing) een vierde toeslag toegevoegd: 

4) De toeslag voor de taksen “masten” en “sleuven” in het Vlaams gewest. 

4) Op basis van de bestaande verplichtingen zal Elia vanaf 1 januari 2016 een 

toeslag van 0,0001 EUR/kWh (0,1 EUR/MWh) ten laste van alle afnames in het 

Vlaams gewest toepassen. 

392. De CREG neemt akte van de informatie ingediend door Elia. 
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IX. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

393. In onderhavige beslissing spreekt de CREG zich uit over de budgetten en 

prognoses voor de jaren 2016-2019 van de NV Elia System Operator. Deze cijfers en 

prognoses zullen bijgewerkt worden bij de afrekeningen op basis van de werkelijke door de 

CREG gecontroleerde cijfers.  

394. De CREG benadrukt dat het feit dat in onderhavige beslissing geen enkele 

opmerking werd geformuleerd over de bepalende elementen van het totaal inkomen niet kan 

beschouwd worden als een stilzwijgend akkoord over deze elementen voor de volledige 

regulatoire periode 2016-2019. 

395. Aangezien de tariefvoorstellen zich baseren op een projectie van de toekomst zullen 

het werkelijke totaal inkomen en de werkelijke hoeveelheden tijdens de regulatoire periode 

2016-2019 onvermijdelijk verschillen van het geschatte totaal inkomen en de geschatte 

hoeveelheden in het tariefvoorstel. De CREG behoudt zich het recht voor om de 

verantwoording en het redelijk karakter van alle elementen van het totaal inkomen in de loop 

van de komende jaren nog op diepgaande wijze te onderzoeken en te evalueren. Voor wat 

betreft de tariefverslagen die zullen worden neergelegd om de toepassing van de tarieven te 

verantwoorden, zal het louter voldoen aan het geraamde bedrag van het tariefvoorstel geen 

wettiging zijn voor het redelijke karakter van de elementen die deel uitmaken van het totaal 

inkomen.   

396. Wat de enveloppe betreft van de personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en 

alle kosten betaald in het kader van groepsverzekeringen), verwijst de CREG uitdrukkelijk 

naar de voorwaarden opgenomen in de § 167 en 168 van onderhavige beslissing: de 

aangepaste bedragen die voor de jaren 2017, 2018 en 2019 opgenomen zijn, dienen enkel 

voor de ex ante berekening van de kosten die door de tarieven gedekt moeten worden, en 

dus van de tarieven zelf.  De noodzakelijke en definitief goedgekeurde enveloppe zal jaarlijks 

vastgelegd worden in een vergadering tussen Elia en de CREG. 
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X. DISPOSITIEF 

Gelet op de Elektriciteitswet; 

Gelet op de Tariefmethodologie opgenomen in besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van 18 

december 2014 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet 

en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, aangevuld met Bijlage 4 bij de 

Tariefmethodologie voor elektriciteitstransmissie, met betrekking tot een bijzondere stimulans 

voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde termijn, 

goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 26 november 2015; 

Gelet op het akkoord gesloten tussen de CREG en de NV Elia System Operator van 25 

augustus 2014 over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen 

en de voorstellen tot wijziging van de tarieven; 

Gelet op de Ontwerpbeslissing (B)151009-CDC-658E/36 van 9 oktober 2015 over de vraag 

tot goedkeuring van het ingediende tariefvoorstel door de NV Elia System Operator voor de 

regulatoire periode 2016-2019; 

Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting van 16 oktober 2015 en de schriftelijke 

opmerkingen van Elia die als bijlage aan het proces-verbaal werden toegevoegd; 

Gelet op de beslissing (B)150625-CDC-658E/33 betreffende het tariefverslag met inbegrip 

van de saldi ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2012 

en zoals aangepast door het aangepast tariefverslag; 

Gelet op de beslissing (B)150717-CDC-658E/35 over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel ingediend door NV Elia System Operator met het oog op de toepassing vanaf 1 

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

voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië; 

Gelet op het tariefvoorstel van 30 juni 2015 en de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 voor het transmissienet voor elektriciteit 

en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie ingediend door de NV Elia System 

Operator; 
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Gelet op het Aangepast tariefvoorstel 2016-2019 voor het elektriciteitstransmissienet van 9 

november 2015, ten gevolge van de Ontwerpbeslissing (B)151009-CDC658E/36; 

Gelet op de verklaringen opgeleverd tijdens de werkvergaderingen van 21, 22, 23 en 27 

oktober 2015; 

Gelet op de e-mailberichten van 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 29 oktober 

2015 en van 2, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 27, 28 en 29 november 2015; 

Gelet op het aantal hypotheses waarmee Elia rekening houdt voor de opstelling van het 

tariefvoorstel (zie randnummer 36 infra); 

Gelet op het standpunt van de CREG over deze hypotheses (zie randnummer 41 infra); 

Gelet op de voorbehouden geformuleerd door Elia (zie randnummer 40 infra); 

Gelet op het standpunt van de CREG over deze voorbehouden (zie randnummers 41 tot 43 

infra); 

Gelet op het algemeen voorbehoud van Elia (zie randnummer 44 infra); 

Gelet op het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 maart 2015; 

Gelet op de verordening 838/2010/EG van 23 september 2010 betreffende de vaststelling 

van richtsnoeren met betrekking tot het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen 

tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de 

transmissietarifering; 

Gelet op de raadpleging en het raadplegingsverslag van Elia van 30 juni 2015 inzake de 

raadpleging van de betrokken elektriciteitsondernemingen in verband met de beslissende 

elementen van de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige tariefvoorstel, met name over 

de jaarpiek; 

Gelet op de nota van 23 juni 2015 opgesteld door Microeconomix  op vraag van Elia over 

een benchmarking met betrekking tot de transporttarieven van toepassing op injecties op het 

Belgische transmissienet en de impact op de competitiviteit van de producenten en de 

bevoorradingszekerheid in België; 
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Gelet op de initiële significante stijgingen van het voorgestelde initieel totaal inkomen 2016-

2019 zowel ten opzichte van het gebudgetteerde inkomen 2015 vermenigvuldigd met vier als 

ten opzichte van het werkelijke totaal inkomen van exploitatiejaar 2014 (zie randnummer 46 

infra); 

Gelet op het feit dat de CREG en Elia de modaliteiten van het akkoord van 25 augustus 2014 

gerespecteerd hebben (zie randnummer 28 infra); 

Gelet op het algemeen voorbehoud van de CREG, geformuleerd in randnummers 393-396 

infra; 

Gelet op voorgaande analyse; 

 

Overwegende dat wat betreft de 32 vragen tot aanpassing die de CREG in haar 

Ontwerpbeslissing van 9 oktober 2015 geformuleerd heeft: 

- Elia hetzij volledig voldaan heeft aan de vraag tot aanpassing; 

- Elia hetzij wel degelijk de informatie en de verantwoording die de CREG vroeg, 

aangeleverd heeft; 

- Elia hetzij overtuigende argumenten aangeleverd heeft; 

- Elia hetzij redelijke alternatieve voorstellen geformuleerd heeft; 

Overwegende dat het totaal aangepast inkomen voorgesteld door Elia, dat gedekt moet 

worden door tarieven, met ongeveer 290 MEUR vermindert ten overstaan van het initieel 

door Elia voorgestelde totaal inkomen (zie paragraaf 47 infra); 

Overwegende dat de voorziene vergoedingen (billijke marge en stimulansen) geen enkel 

negatief effect hebben op de voorgestelde tarieven (zie randnummer 50 infra); 

Overwegende dat de vraag van Elia naar een nieuwe activaklasse voor de onshore 

infrastructuur die nodig is in het kader van de offshore productie reeds werd beantwoord 

door de CREG op 30 april 2015 (zie paragraaf 56 infra);  

Overwegende dat de vraag van Elia naar een nieuwe activaklasse voor 

laagspanningsinfrastructuur in de posten behandeld zal worden buiten de context van het 

huidige tariefvoorstel (zie paragraaf 56 infra); 
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Overwegende dat de CREG de basisprincipes, de gegevens, de argumenten en de 

berekeningen van de benchmark aangaande de gemiddelde injectietarieven aanvaardt (zie 

paragraaf 300 infra); 

Overwegende dat de CREG jaarlijks de evolutie van de benchmark aangaande de 

gemiddelde injectietarieven wenst op te volgen met het oog op een eventuele wijziging van 

de injectietarieven (zie paragraaf 300 infra); 

Overwegende dat de tariefstructuur in lijn is met de Tariefmethodologie (zie randnummer 302 

infra); 

Overwegende dat de tarieflasten voor de netgebruikers redelijk zijn (zie randnummer 307 

infra); 

Overwegende dat de voorgestelde injectietarieven voldoen aan de principes goedgekeurd 

door de CREG (zie randnummer 352 infra); 

Overwegende dat de CREG geen bezwaren heeft geformuleerd tegen de voorstellen van 

Elia met betrekking tot de tarieven voor openbare dienstverplichtingen (zie VII.2.8 infra); 

Overwegende dat de CEG geen bezwaren heeft geformuleerd tegen de informatie over de 

toeslagen, voornamelijk over het positieve gevolg dat Elia aan de vraag van de regulator 

heeft gegeven om een specifieke toeslag in te dienen voor de taksen masten en sleuven in 

het Vlaams gewest (zie randnummer 391 infra); 

Overwegende dat de noodzakelijke en definitieve bedragen van de enveloppe met 

betrekking tot het personeel (vergoedingen, sociale lasten en alle lasten betaald in het kader 

van groepsverzekeringen) zullen vastgelegd worden in  een jaarlijkse vergadering tussen 

Elia en de CREG (zie randnummers 167, 168 en 396 infra); 
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Beslist de CREG: 

1) om het Aangepast tariefvoorstel ingediend door Elia op 9 november 2015 goed te 

keuren.  De tarieffiche van de goedgekeurde tarieven wordt als bijlage aan 

onderhavige beslissing gevoegd (zie http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-

Tarifs2016-2019-NL.pdf); 

2) om jaarlijks het bedrag van de benchmark  te volgen met betrekking tot het 

injectietarief.  De CREG vraagt Elia om deze actualisatie als specifiek punt op te 

nemen in haar jaarlijks tariefverslag, ten laatste in het verslag met betrekking tot 

het exploitatiejaar 2016 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 

http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf
http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf
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BIJLAGE 1 

Proces-verbaal van de hoorzitting van 16 oktober 2015 

 

BIJLAGE 2 

De tarieffiche van de goedgekeurde tarieven voor de regulatoire 

periode 2016-2019 

Zie http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf 



 

http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf
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VERSLAG 

van de hoorzitting van 16 oktober 2015  

met betrekking tot Ontwerpbeslissing (B) 51009-CDC-
658E/36 over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 
ingediend door de NV Elia System Operator  

Aanwezig: 

De CREG, vertegenwoordigd door: 

Mevrouw M-P. FAUCONNIER, Voorzitster 

De heer L. JACQUET, Directeur 

De heer K. LOCQUET, Directeur 

De heer A. TIREZ, Directeur 

De heer J. LAERMANS, Hoofdadviseur 

De heer B. LIBERT, Adviseur 

Elia System Operator, vertegenwoordigd door:  

Mevrouw P. FONCK, Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs & 

European activities 

De heer Chr. PEETERS, Chief Executive Officer 

De heer J. PAPPENS, Head of Controlling 

De heer D. ZENNER, Head of Customer Relations 

De zitting vindt plaats in lokaal 12.09 (12de verdieping) van de CREG, Industriestraat 26-38 te 

1040 Brussel. 

De Voorzitster van het Directiecomité van de CREG opent de zitting om 8u00. 
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De Voorzitster heet de vertegenwoordigers van de NV Elia System Operators (hierna: Elia) 

welkom. Zij vermeldt dat Elia gehoord wenst te worden en dat deze hoorzitting wordt 

gehouden in toepassing van artikel 4, §3, 2e lid van het akkoord van 25 augustus 2014 over 

de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen. Zij geeft onmiddellijk 

het woord aan de vertegenwoordigers van Elia. 

De Chief Executive Officer van Elia bedankt de CREG en stelt de leden van de Elia-delegatie 

voor. 

De Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs & European activities van Elia bedankt 

vervolgens de Voorzitster van het Directiecomité van de CREG voor haar ontvangst. Elia 

heeft een aantal slides voorbereid met de opmerkingen van Elia inzake de ontwerpbeslissing 

van 9 oktober 2015. 

Zij somt de punten op die Elia ter sprake wenst te brengen: 

-  een voorwoord om te herinneren aan de context; 

- algemene opmerkingen die betrekking hebben op alle of meerdere punten van 

de ontwerpbeslissing; 

-  de meest problematische punten voor Elia; 

- de punten die aanvaardbaar zijn mits beperkte aanpassingen en; 

- de verdere stappen die met de CREG moeten worden overeengekomen. 

1. Wat betreft het voorwoord 

De Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs & European activities van Elia beschrijft 

de Tariefmethodologie, de eerste informele gesprekken met de CREG sinds februari en 

maart 2015 om zeker te stellen dat dezelfde standpunten worden gedeeld, de openbare 

raadpleging van Elia over de elementen die de beoogde evoluties bepalen, alsook het 

proces sinds de indiening van het tariefvoorstel op 30 juni 2015 tot de laatste gesprekken om 

verduidelijkingen te verstrekken aan de CREG. Elia stelt vast dat er niet enkel sprake is van 

een lange en intense maar tevens een lonende samenwerking tussen de diensten van Elia 

en deze van de CREG: de duizend bladzijden van het dossier zijn daar het bewijs van. Elia 

wil verder blijven werken aan een toenadering van de standpunten van de regulator en deze 

van het gereguleerde bedrijf. 
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Elia richt zich hierna op de punten die problematisch blijven. De lijst van reacties is niet 

volledig omdat Elia zich beperkt tot de voornaamste elementen. De voorstelling van Elia sluit 

niet uit dat er andere punten kunnen worden aangebracht in de overlegsessies gericht op de 

voorbereiding van het aangepaste tariefvoorstel van Elia. 

2. De algemene opmerkingen van Elia 

De Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs & European activities noemt een aantal 

algemene opmerkingen op die betrekking hebben op meerdere punten en die niet aan een 

specifiek punt kunnen worden toegekend. 

2.1  Wat betreft de door de CREG gekozen referentieperioden voor de opstelling van 

een gecorrigeerd budget, stelt Elia een gebrek aan samenhang vast. De periode wisselt 

naargelang het onderwerp en hierdoor heeft Elia de indruk dat de CREG de periode zo heeft 

geselecteerd om te komen tot een verwacht resultaat, nl. de verwerping van zoveel mogelijk 

van de bedragen die Elia voorstelt. 

2.2 Wat betreft de onzekerheden die gepaard gaan met een norm: hoewel dit een 

element is dat in de Tariefmethodologie wordt behandeld, stelt Elia vast dat de CREG haar 

benadering tevens doet afhangen van het onderwerp: wanneer een norm kan leiden tot een 

verhoging van de kosten, verwerpt de CREG het element door te verwijzen naar de 

onzekerheid, maar wanneer een norm, ook al is deze onzeker, kan leiden tot een verlaging 

van de kosten, vraagt de CREG om rekening te houden met deze onzekere norm. Elia wil de 

aandacht vestigen op de verschillende behandeling naargelang het onderwerp. 

2.3 Wat betreft de structurerende hypothesen van het tariefdossier: Elia stelt bij 

meerdere punten vast dat er praktisch en fundamenteel wordt teruggekomen op de door Elia 

gestelde hypothese inzake de beschikbaarheid van een nucleair productiepark van 5000 

MW. Elia vraagt meer samenhang in de wijze waarop de CREG deze hypothese behandelt 

in het tariefdossier. 

2.4 In punt 89 van de Ontwerpbeslissing laat de CREG doorschemeren dat Elia zou 

kunnen beschikken over geprivilegieerde informatie. Elia ontkent dit punt formeel. Wat 

Elia betreft, mag dit punt zeker niet worden opgenomen in de tariefbeslissing omdat het hier 

gaat om een ernstige aantijging.  
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2.5 Elia is nu gekomen tot de essentie van de Ontwerpbeslissing en van haar 

bevindingen: in slide nr. 9 geeft Elia een samenvatting van de verzoeken tot aanpassing van 

de CREG: Elia stelt vast dat de CREG over de regulatoire periode van 4 jaar, van plan is om 

in totaal [VERTROUWELIJK] EUR, i.e. [VERTROUWELIJK] % van het voor 2016-2019 

voorgestelde totale inkomen, te verwerpen. Indien dit totaal bedrag integraal verworpen blijft, 

zou dit er volgens Elia toe kunnen leiden dat zij haar wettelijke taken niet correct meer kan 

uitvoeren. Het is daarom dat Elia wil terugkomen op de grote posten die aan de grondslag 

liggen van deze verwerpingen en haar argumenten kenbaar wil maken aan de CREG. 

Het gaat om zes verschillende, niet-exhaustieve, punten die als problematisch worden 

beschouwd.  

3. De problematische punten voor Elia 

3.1 Wat betreft de beïnvloedbare kosten – reservevermogens R1, R2 en R3, stelt het 

Head of Customer Relations van Elia vast dat de CREG [VERTROUWELIJK] % van de 

voorgestelde begroting verwerpt.  

Elia is erg verrast aangezien deze problemen tijdens de voorafgaande werkvergaderingen 

slechts beperkt werden aangekaart. 

Wat betreft de primaire en secundaire reserves, is Elia van mening dat de benadering van de 

CREG weinig samenhang vertoont: de CREG gebruikt het jaar 2015 als referentie, het jaar 

waarin de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 niet beschikbaar waren. Die benadering is in 

strijd met de hypothese van Elia over een beschikbaarheid van 5000 MW nucleair vermogen. 

Elia geeft aan dat ze het moeilijk heeft om de berekeningen en bedragen van de CREG te 

begrijpen. 

Wat betreft de tertiaire reserve verwerpt de CREG het gebruik van het jaar 2014 wegens te 

lang geleden en dringt aan op een benadering op basis van recentere gegevens; deze 

berekeningen zijn moeilijk te begrijpen door Elia en zijn in strijd met de realiteit van de 

recentelijk door Elia ontvangen offertes. 

Het is dan ook om deze reden dat Elia voor de reserves R1, R2 en R3 alternatieven wenst 

voor te stellen die nog steeds leiden tot aanzienlijke budgettaire verminderingen maar dan 

binnen redelijkere perken. 
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3.2 Het punt dat betrekking heeft op de kosten van interconnecties vormt tevens een 

probleem voor Elia: de CREG vraagt Elia om aan de congestierentes voor 2016 een waarde 

toe te kennen van [VERTROUWELIJK] MEUR, i.p.v. [VERTROUWELIJK] MEUR. Volgens 

het Head of Customer Relations van Elia is deze aanzienlijke verhoging (+116% voor 2016)  

overschat: deze is andermaal in strijd met de hypothese inzake een nucleaire 

beschikbaarheid van 5000 MW. Hoewel Elia kan erkennen dat de opbrengsten van de 

recente veilingen kunnen leiden tot hogere opbrengsten voor 2016 dan deze waarmee in het 

tariefvoorstel rekening is gehouden, dringt Elia erop aan om haar voorzichtige hypothese van 

5000 MW aan te houden voor de overige jaren van de regulatoire periode. 

Elia wenst een alternatief te formuleren voor het verzoek van de CREG. 

3.3 Het Head of Controlling presenteert de problemen met betrekking tot de door de 

CREG gevraagde aanpassing inzake de vennootschapsbelasting. 

Elia voorzag een gemiddelde belastingvoet van [VERTROUWELIJK] %. De CREG vraagt om 

[VERTROUWELIJK] % te gebruiken tijdens de volledige regulatoire periode.  

Elia kan het verzoek van de CREG niet nakomen: zij werpt het argument op dat zij nog niet 

beschikt over een beslissing van de Rulingdienst enerzijds en dat haar gedetailleerde 

simulaties duidelijk een sterke stijging van deze voet aantonen in 2018 en 2019, dit als 

gevolg van de vermindering van de toepassing van notionele intrest anderzijds. Het 

gemiddelde percentage zou [VERTROUWELIJK] % zijn. 

Om deze reden dringt Elia aan op een aanpassing van de voet op basis van deze raming. 

3.4 Het Head of Controlling van Elia geeft tevens aan dat Elia stappen heeft 

ondernomen met het oog op 2 nieuwe activaklassen en de specifieke afschrijvingsvoeten 

voor deze specifieke activaklassen: 'onshore infrastructuren met betrekking tot offshore 

ontwikkeling' en 'digitale laagspanningsapparatuur'. Elia stelt vast dat de CREG tot op heden 

nog niet heeft geantwoord op het schrijven van Elia van 9 juni 2015 en evenmin op het 

bijgevoegde dossier als antwoord op de door CREG gestelde vragen van 21 september 

2015. 

Elia vraagt zich af wat zij moet doen om een positief antwoord te kunnen krijgen. 
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3.5 Aangezien de CREG [VERTROUWELIJK] MEUR verwerpt naar aanleiding van het 

ontbreken van een overtuigende onderbouwing voor wat betreft de kosten met betrekking 

tot de aankoop van goederen en diensten, met name inzake grote werkzaamheden 

'large infrastructure projects' , wenst Elia een bijkomende onderbouwing te formuleren. 

3.6 Wat betreft de verschillende vragen tot een verlaging van de personeelskosten, 

geeft de Chief Executive Officer aan dat Elia erg bezorgd is. Hoewel de CREG de gevraagde 

FTE-verhogingen van Elia niet rechtstreeks verworpen heeft, vertalen de verzoeken van de 

regulator zich in feite in een verlaging van de resources waarop de TSO rekent voor de 

uitvoering van zijn wettelijke taken (inclusief zijn investeringsprogramma). 

Het Head of Controlling verwijst naar tabel 27 van de Ontwerpbeslissing. 

Volgens Elia transformeert de CREG de waardebepaling van de activiteiten die in 2014 in 

het niet-gereguleerde veld gepresteerd zijn en in de strategische reserve in een aantal 

resources, die zij tegen een gemiddelde kost per resource van plan is te schrappen uit de 

referentiebasis. Het Head of Controlling herneemt letterlijk de opmerkingen van Elia die zijn 

vervat in slide nr. 19 van Elia. Volgens Elia: 

- weerspiegelt de gebruikte gemiddelde kost niet het profiel van de personen die 

deze activiteiten in 2014 hebben uitgevoerd. Door zo te doen, overschat de 

CREG het aantal FTE dat deze niet-gereguleerde activiteiten heeft uitgevoerd 

([VERTROUWELIJK] i.p.v. [VERTROUWELIJK]); 

- de CREG laat het bovendien na om rekening te houden met het feit dat Elia een 

opbrengst heeft gevaloriseerd die verband houdt met de verwachte prestaties 

van het personeel van Elia in het kader van de niet-gereguleerde activiteiten 

([VERTROUWELIJK] €). De gelijktijdige verwerping van de kost en de 

aanvaarding van die opbrengst leidt tot een dubbeltelling; 

- voor de strategische reserve geeft de CREG aan dat de voor deze activiteit 

noodzakelijke FTE niet kunnen worden opgenomen in de beheersbare enveloppe 

maar moeten worden opgenomen in een afzonderlijk budget (bovendien 

onredelijk genoemd  te preciseren). Bij het volgen van de redenering van de 

CREG stelt Elia zich de vraag welk statuut zij moet voorbehouden aan FTE die 

zij voornamelijk aanwerft om de activiteiten uit te voeren in verband met de ODV 

waarop zij geen vat heeft. 
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- voor het Business development vraagt de CREG om de basis van de 

beheersbare enveloppe te verminderen om rekening te houden met de 

outsourcing van deze afdeling. Elia herinnert eraan dat de met deze activiteit 

gepaard gaande kosten niet meer waren opgenomen in de beheersbare 

enveloppe van 2014 en evenmin voor de periode 2016-2019 ( geen activiteit 

inzake Business development voorzien in het Tariefvoorstel).  

Elia formuleert tevens opmerkingen over de door de CREG uitgevoerde simulaties en de 

conclusies van de regulator, zoals vervat op slide 20 van Elia. 

De CREG heeft een simulatie inzake de personeelskost uitgevoerd:   

- Indexsprong  

 Door een beroep te doen op een specifieke bepaling van de 

Tariefmethodologie('bijzondere elementen') is de CREG van mening dat de 

besparing als gevolg van de indexsprong geen bron van een verhoogde efficiëntie 

mag vormen voor Elia en integraal moet toekomen aan de netgebruikers. Elia stelt 

zich de vraag of de CREG eenzelfde argumentering van Elia zou aanvaarden indien 

die zou leiden tot een verhoging van de kosten.  

Door haar verzoek zorgt de CREG ervoor dat de efficiëntie-inspanningen van Elia 

het risico dragen dat de volgende indexatie niet plaatsvindt op het door CREG 

beoogde moment (midden-juni 2017).  

- Patronale lasten:  

De problematiek daarvan is gelijkaardig met deze van de indexsprong, met het 

bijzondere detail dat hierover nog geen enkele wetgevende/regelgevende bepaling 

ter zake is aangenomen. Het gaat hier volgens Elia  dan ook om een 'anticipatie op 

een onzekere wetgeving'. 

- Loonsverhoging:  

De CREG acht dat het door Elia toegepaste loonbeleid op dit moment zeer 

competitief en is van oordeel dat het niet redelijk is om extra verhogingen te 

voorzien bovenop de inflatie.  
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Elia herinnert eraan dat:  

- de inachtneming van de inflatie een wettelijke verplichting is;  

- de in acht genomen elementen gebaseerd zijn op praktijken die zijn vastgesteld 

in de energiesector; 

- de technische profielen (ingenieur en technicus) beschouwd worden als 

knelpuntberoepen. 

Het Head of Controlling concludeert dat: 

- het voor Elia noodzakelijk is om ervaren technici en deskundigen aan te kunnen 

trekken en deze die genieten van een specifieke door Elia gefinancierde 

opleiding ook te kunnen behouden; 

- Elia wenst een alternatief voorstel te formuleren voor de vraag van de CREG. 

4. De punten die aanvaardbaar zijn mits beperkte aanpassingen 

Het Head of Controlling van Elia brengt 3 elementen aan: vergoedingen van verzekeringen, 

opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten en de toeslag 'strategische 

reserve'. 

4.1 Het verzoek van de CREG inzake opbrengsten van verzekeringen zou er volgens 

Elia op neerkomen dat er rekening wordt gehouden met meer vergoedingen dan opgelopen 

kosten. Om deze reden wenst Elia een alternatief voor te stellen aan de CREG. 

4.2 Wat betreft de opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten, 

argumenteert Elia dat de door de CREG in beschouwing genomen referentieperioden 

uitzonderlijke elementen bevatten.  

4.3 Voor de strategische reserve heeft de CREG de inachtneming van het voor 2015 

verwachte negatieve saldo verworpen met als reden dat van dit saldo nog geen akte is 

genomen in een officiële beslissing. Elia wenst een alternatief voor te stellen om 

tariefstabiliteit te waarborgen. 

De Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs & European activities van Elia vestigt de 

aandacht van de CREG op een laatste punt, nl. de belasting op masten en sleuven 

gevraagd door de CREG. Elia begrijpt dat de CREG twee zaken vraagt: 
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- de door deze belastingen te dekken bedragen beperken tot enkel die bedragen 

die voortkomen uit bestaande gemeentelijke regelgevingen; 

- een toeslag invoeren die enkel betrekking heeft op het Vlaamse Gewest 

(gedeeltelijk of volledig) en dus de bedragen van de tarieven overdragen naar de 

toeslagen. 

Elia wenst de volgende opmerkingen te formuleren: 

- hoewel zij zich er zeer bewust van is dat de tariefmethodologie voorziet in de 

opstelling van een dergelijke soort toeslag, heeft Elia dit initiatief niet zelf 

genomen omdat er discussie was over het betekenisvol karakter van het aantal 

gemeenten (momenteel 27  voor de belasting op masten en 2 voor de belasting 

op sleuven); 

- Elia heeft nagedacht over de manier om een dergelijke toeslag te creëren: de 

aanpak om een toeslag op gemeentelijke basis te creëren is in de praktijk 

onhaalbaar voor Elia die niet op de hoogte is van de gegevens van de 

gemeenten en eindgebruikers en deze dus niet 'one-to-one'kan toekennen. De 

administratieve last zou enorm zijn voor een bedrag dat volgens Elia bijzonder 

klein is. Het alternatief is de creatie van een toeslag die van toepassing is op alle 

verbruik op gewestelijk niveau.. Om het bedrag van 4 MEUR te recupereren, is er 

een toeslag van 0,0001 EUR/kWh nodig, m.a.w. een erg klein bedrag. 

Elia vindt dat het niet haar rol is om tussen deze alternatieven te kiezen. Indien de CREG 

blijft vragen om een dergelijke toeslag te creëren. In voorkomend geval zal Elia dit 

uitvoerendoor middel van een toeslag voor het volledige gewest met eenzelfde lineaire prijs 

die van toepassing is op alle verbruik in het Vlaamse Gewest. In dat geval zal de aanpak van 

Elia bestaan uit de uitvoering van een beslissing van de CREG. 

Elia vestigt de aandacht van de CREG tevens op het feit dat, aangezien noch de DNB, noch 

de leveranciers op de hoogte zijn van een dergelijke wijziging van het tariefrooster, deze zo 

snel mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld. 

 De Chief Executive Officer benadrukt dat voor Elia de problemen met betrekking tot de 

personeelsvergoedingen het belangrijkste zijn. 
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5. De latere fasen 

Elia heeft een retroplanning opgesteld. De verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs & 

European activities van Elia licht toe dat, volgens de tariefmethodologie en het 

procedureakkoord, het definitieve besluit genomen zou worden op 3 december 2015. 

Aangezien de datum van indiening van het aangepaste tariefvoorstel 9 november zou zijn, 

resten Elia 3 weken om het uit te werken. Aangezien er ruim een week nodig is om de 

berekeningen van de tarieven af te ronden, stelt Elia voor om de periode van 16 tot 29 

oktober te benutten om alternatieve voorstellen voor de verschillende problematische punten 

te bespreken met technici en te testen bij de CREG. Elia vraagt aan de CREG om 

alternatieve voorstellen te mogen indienen. 

De Voorzitster van het Directiecomité van de CREG merkt op dat de definitieve planning van 

de CREG vooral zal afhangen van het overleg op 29 oktober 2015 met een delegatie van de 

Europese Commissie inzake bijlage 4 bij de tariefmethodologie omdat die 2 punten perfect 

aan elkaar gekoppeld zijn.  

Elia zou haar dossier kunnen indienen, maar voor de afronding ervan zou de datum van 

beslissing van de CREG kunnen worden uitgesteld: ondanks het verzoek van de DNB en de 

leveranciers die aandringen op een zo snel mogelijke beslissing, is de Voorzitster van het 

Directiecomité van de CREG van mening dat de beslissing voor de komende vier jaar 

belangrijk genoeg is en dat een bijkomend uitstel kan worden gerechtvaardigd. Op het 

ogenblik van het procedureakkoord kon geen rekening gehouden worden met die externe 

factor, nl. een verzoek inzake bijlage 4.  

Door dit nieuwe element van externe aard is het voor de CREG niet mogelijk om zich te 

verbinden over de datum van 3 december 2015. De CREG heeft reeds inspanningen 

geleverd om de datum van de vergadering van 5 november te vervroegen naar 29 oktober. 
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De Voorzitster van het Directiecomité van de CREG stelt vast dat de CREG geen verdere 

vragen heeft. Zij bedankt Elia voor de hoorzitting, bevestigt dat de bevindingen van Elia aan 

het verslag van de hoorzitting worden gevoegd en sluit de hoorzitting om 9u00.  

ELIA SYSTEM OPERATOR SA, vertegenwoordigd door: 

Chr. PEETERS P. FONCK  

Chief Executive Officer Verantwoordelijke PRA 
  & European activities 

J. PAPPENS D. ZENNER 

Head of Controlling Head of Customers Relations 

 

De CREG, vertegenwoordigd door: 

K. LOCQUET A. TIREZ 

Directeur Directeur 

L. JACQUET  M.-P. FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster 
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PROPOSITION TARIFAIRE 2016-2019

Projet de Décision de la CREG du 9 octobre 2015
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Avant-propos



• Préparation de la Proposition Tarifaire initiée en parallèle à la finalisation de 

l’Arrêté Méthodologie Tarifaire du 18 décembre 2014

• Premiers échanges informels avec la CREG en février-mars 2015

• Consultation publique sur les éléments déterminant des évolutions envisagées 

dans la future Proposition Tarifaire

• Dépôt de la Proposition Tarifaire le 30 juin

• Informations complémentaires demandées par la CREG le 21 août

• Réponses apportées par Elia le 21 septembre

• Echanges poursuivis entre fin septembre et prises de décision

• Projet de Décision de la CREG du 9 octobre 

Avant-propos (1/2)
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• Collaboration longue (10 mois) et intense (+/- 1000 pages) entre les services 

de la CREG et d’Elia

• Ayant mené au rapprochement des points de vue sur de nombreux thèmes

• Collaborations généralement très appréciées …

• … même si Elia limitera la présente intervention aux points qu’elle juge les 

plus problématiques du Projet de Décision de refus 

• Réactions non exhaustives, limitées aux éléments principaux

Avant-propos (2/2)
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Remarques générales



• « Périodes de référence» utilisées pour justifier une demande d’adaptation :

 Variation dans la référence utilisée (soit 2015, soit 2014, soit de plus longues 

périodes ex. 200X-2014) adéquatement choisie en fonction d’un résultat attendu. 

• Traitement des « incertitudes entourant une norme» :

 Quand une norme incertaine peut tendre à augmenter les couts (ex. Taxes Pylônes), 

elle est rejetée en raison de l’incertitude de la norme (se limiter aux taxes existantes)

 Quand une norme incertaine peut tendre à diminuer les couts, elle doit être prise en 

compte (ex. charges patronales, …). 

• « Hypothèses» structurantes du dossier tarifaire :

 La CREG a synthétisé les hypothèses prises en compte par Elia et ne les a pas 

contestées dans son projet de décision.

 Mais l’hypothèse « parc nucléaire à ~ 5.000 MW » est remise pratiquement et 

fondamentalement en cause au moyen de références mobilisées

• Sous-entendu de la CREG qu’Elia pourrait disposer d’ « informations privilégiées»

 Elia le conteste formellement

Remarques générales sur certains arguments 

développés par la CREG
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Demandes d’adaptation de la CREG



Montants particulièrement significatifs

Attentatoire à la capacité d’Elia d’accomplir ses différentes missions 

légales au cours de la prochaine période régulatoire

Aperçu global des demandes d’adaptation

2016-2019

[kEUR] Adaptation
Proposition

Tarifaire
Différence

Eléments non-gérables

CONFIDENTIEL

Eléments gérables

Eléments influençables

Marge équitable

Total
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Points problématiques pour Elia



• Couts influençables R1, R2 & R3

• Couts liés aux interconnections

• Impôt des sociétés

• Taux d’amortissement pour classes d’assets spécifiques

• Couts relatifs à l’achat de biens et services: les grands travaux « large infrastructure 

projects »

• Couts de personnel  

Points problématiques pour Elia
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• Rejet de [CONFIDENTIEL] % du budget proposé (!) (- [CONFIDENTIEL] M€/4ans):

 Découverte: pas d’échanges préalables entre services

• Réserve Primaire et Secondaire (FCR et aFRR): (- [CONFIDENTIEL] M€/4ans)

 Méthode d’Elia non suivie, sans véritables arguments (« recours à un trop grand nombre d’hypothèses 

ou à des données trop historiques » … pourtant stables…). 

 Méthode préconisée par CREG inconsistante : 

 Utilise une référence basée sur la seule année 2015, dans laquelle D3, T2 et D1 sont indisponibles (>< 

hypothèse de 5.000 MW nucléaire), tout en mentionnant la volonté de tenir compte de l’hypothèse. 

 Projette cette référence 2015 sur 2016-2019 (avec des calcul/références difficilement compréhensibles par Elia)

• Réserve Tertiaire (mFRR) : (- [CONFIDENTIEL] M€/4ans)

 Le cout de réservation de la R3 est moins dépendant du mix énergétique

 La méthode Elia n’a pas été acceptée car repose sur une référence trop ancienne (2014)

 Méthode préconisée par la CREG (- [CONFIDENTIEL] M€), basée sur des données plus récentes.  

 A noter : un recalcul par Elia de la méthode décrite par la CREG donne une demande de réduction 

(significativement) plus faible que la demande fixée par la CREG ( difficilement compréhensible par Elia) 

 Est en contradiction avec réalité des offres récemment reçues pour 2016… Offres qui s’avèrent légèrement plus 

chères que les estimations d’Elia reprises dans la PT

 Pour R1, R2, R3, Elia souhaite pouvoir formuler des propositions alternatives, menant à des réductions 

budgétaires importantes, dans des limites raisonnables toutefois. 

Couts influençables: R1, R2, R3
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• La CREG demande à Elia de valoriser les rentes de congestion de l’année 2016 à 

[CONFIDENTIEL] M€, au lieu de [CONFIDENTIEL] M€ (estimation Elia)

• Ainsi, la CREG requiert une correction de + [CONFIDENTIEL] M€ pour 2016 (soit +111%!).

• La CREG demande d’adapter la Proposition Tarifaire en se basant sur des observations de 

2015 

 Sans D3, T2, D1  < 5.000 MW

• Elia peut reconnaître que le produit des enchères annuelles, et le produit des enchères 

mensuelles relatives au mois de janvier 2016 puissent mener à davantage de produit que 

ceux pris en compte dans la Proposition Tarifaire. 

• Toutefois, Elia considère son hypothèse d’une disponibilité du parc nucléaire de 5.000 MW 

comme une prudence minimale nécessaire, au vu du contexte relatif à la disponibilité de ce 

parc, à prendre en compte pendant la durée de la période régulatoire.

 Elia souhaite pouvoir formuler une alternative par rapport à la demande de la CREG

Couts liés aux interconnections
« Congestion Rents »
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• La CREG demande à Elia d’utiliser un taux de [CONFIDENTIEL] % comme taux d’imposition 

moyen sur toute la période régulatoire   impact estimé à [CONFIDENTIEL] M€/4ans

• Dans sa Proposition Tarifaire, Elia avait prévu un taux d’imposition moyen de [CONFIDENTIEL] 

% (même taux pour chaque année de la période)

• Elia ne dispose pas de décision du Service de Ruling car :

 le cadre régulatoire est incertain sur  un  élément essentiel en matière de rémunération équitable, 

 malaisé d’insister pour une décision dont l’urgence est relative pour le Service concerné. 

• Elia a fait récemment des simulations détaillées, tenant compte: 

 Des dernières informations relatives au taux des intérêts notionnels 

 De la  mise à jour de la marge équitable sur base des paramètres OLO et Bèta résultant de la 

demande de la CREG, 

 D’une identification du taux d’imposition attendu pour chaque année de la période  régulatoire

 Le calcul préliminaire est basé sur des hypothèses / concepts  de ‘profit allocation’ encore à valider 

par l’Administration fiscale

 Elia préconise un ajustement du taux (ou des taux) au départ de cette estimation récente. 

Impôt des sociétés

2016 2017 2018 2019 Moyenne

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL
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• L’art 15, §4 de la MT prévoit : « Après concertation avec la CREG et compte tenu de 

projets spécifiques, d’autres classes d’actifs et pourcentages d'amortissement peuvent 

être approuvés. » 

• Elia a entrepris des démarches pour obtenir la création de 2 nouvelles classes d’assets: 

 « Infrastructures onshore liées au développement offshore»  30 ans

 « Equipement basse tension à technologie digitale»  16,67 ans

• Elia se réfère respectivement au courrier adressé à la CREG le 9 juin et au dossier joint 

en réponse aux questions posées par la CREG (voir Annexe 4 de la réponse du 21 

septembre) 

• Elia constate que la CREG n’a à ce jour pas répondu au courrier d’Elia, ni pris en compte 

la demande formulée dans la réponse d’Elia aux questions de la CREG

 Elia s’interroge dès lors sur ce qu’elle doit entreprendre pour pouvoir bénéficier 

d’une décision (positive) quant à la création de ces classes d’asset et pour pouvoir 

en tenir compte dans sa Proposition Tarifaire

Taux d’amortissement pour Classes d’assets

spécifiques
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• Dans l’attente qu’ Elia puisse fournir une justification convaincante des montants 

budgétés, la CREG demande de conserver comme budget annuel le montant réellement 

supporté en 2014, augmenté de l’inflation

• Impact :  - [CONFIDENTIEL] M€/4ans. 

• Elia souhaite pouvoir formuler des justifications additionnelles pour chacun des projets. 

Couts relatifs à l’achat de biens et services: les 

grands travaux « large infrastructure projects »
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• Au travers ses différentes demandes, la CREG requiert une révision à la baisse de 

l’enveloppe relative au personnel de [CONFIDENTIEL] M€/4ans. 

• Elia est extrêmement préoccupée par les demandes formulées par la CREG en la 

matière. 

• Dans son projet de décision, la CREG “tient à souligner que les hypothèses utilisées par 

la CREG ne remettent aucunement en cause les augmentations de FTE demandées par 

Elia pour réaliser par exemple son ambitieux programme d'investissement ou encore les 

importants projets que devrait développer la direction Energy & System Management »

 Elia note effectivement que la CREG n’a pas rejeté – directement – les 

augmentations de FTE demandées par Elia

 Mais la CREG formule des demandes d’adaptation – sur d’autres paramètres – qui 

se traduisent dans les faits en une diminution des ressources sur lesquelles Elia 

compte pour pouvoir réaliser sa mission légale, notamment de réalisation de son 

programme d’investissement ou des défis en matière de gestion du système. 

Couts de personnel (1/4) 
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• Le tableau ci-dessous reprend, d’une part, les hypothèses utilisées par Elia pour faire 

évoluer les charges de personnel et d’autre part, les hypothèses utilisées par la CREG

[CONFIDENTIEL]

Couts de personnel (2/4) 
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• Eléments avancés par la CREG : 

• La CREG transforme la valorisation des activités prestées en 2014 dans le non-

régulé et dans la réserve stratégique en un nombre de ressources, selon un cout 

moyen/ressource, qu’elle entend supprimer de la référence de base. 

 Le cout moyen utilisé ne reflète pas le profil des personnes ayant réalisé ces activités en 

2014. Ce faisant, la CREG surestime le nombre de FTE ayant presté ces activités non 

régulées ([CONFIDENTIEL] au lieu de [CONFIDENTIEL])

 La CREG omet en outre de prendre en compte le fait qu’Elia a valorisé un produit lié aux 

prestations attendues par le personnel d’Elia dans des activités non régulées 

([CONFIDENTIEL] k€). Rejeter le cout et accepter le produit revient à un double comptage. 

 Pour la Réserve stratégique, la CREG signale que les FTE nécessaires à cette activité ne 

peuvent pas être repris dans l’enveloppe gérable, mais sont à reprendre dans un budget 

séparé  (qualifié par ailleurs de déraisonnable => à préciser). A suivre la CREG, Elia 

s’interroge sur le statut qu’elle doit réserver aux FTE qu’elle engage principalement pour la 

réalisation des activités en lien avec des OSP sur lesquels elle n’a pas de prise. 

 Pour le Business developement, la CREG demande de réduire la base de l’enveloppe gérable 

pour tenir compte de l’externalisation de ce département. Elia rappelle que les couts liés à 

cette activité n’ont plus été repris dans l’enveloppe gérable en 2014 et ne le sont pas non plus 

pour la période 2016-2019 (=> pas d’activité de Business development prévue par la PT). 

Couts de personnel (3/4)
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• La CREG a effectué une simulation en matière de cout de personnel :  

• Saut d’index : 

 En mobilisant une disposition particulière de la MT (« éléments exceptionnels »), la CREG considère que 

l’économie résultant du saut d’index ne doit pas constituer une source d’efficacité pour Elia et revenir 

intégralement aux utilisateurs de réseau.  Elia s’interroge si la CREG aurait accepté d’Elia un même 

argumentaire menant à une augmentation des couts. 

 Par sa demande, la CREG fait supporter sur les efforts d’efficacité d’Elia le risque que la prochaine 

indexation ne se réalise pas au moment prévu par la CREG (mi-juin 2017).  

• Charges patronales : 

 Similaire à la problématique du Saut d’index à la notable particularité qu’aucune disposition 

légale/réglementaire n’a été adoptée en la matière. Il s’agit dès lors ici “d’une anticipation d’une législation 

incertaine”.

• Augmentations salariales : 

 La CREG considère que la politique de rémunération pratiquée par Elia est actuellement très compétitive et 

qu’il n’est pas raisonnable de prévoir des augmentations additionnelles en plus de l’inflation. 

 Elia rappelle que : 

- la prise en compte de l’inflation constitue une imposition légale . 

- les éléments pris en compte s’inspirent des pratiques constatées dans le secteur d’énergie;

- les profils techniques (ingénieur et technicien) sont considérés comme un métier en pénurie;

 Elia a besoin d’attirer mais aussi de retenir les techniciens et experts expérimentés qui bénéficient d’une 

formation spécifique au sein d’Elia et sur lesquels Elia a investi

 Elia souhaite formuler une proposition alternative par rapport à la demande de la CREG

Couts de personnel (4/4)
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Points acceptables moyennant adaptations 

mineures



• Les Récupérations assurances : 

• Suivre strictement la demande de la CREG revient à prendre en compte plus de 

récupérations d’assurance que les couts encourus relatifs aux sinistres. 

 Elia souhaite proposer une alternative à la CREG. 

• Les Produits en réduction des coûts gérables:

• Plus-value : période de référence 2010-2014, intégrant l’année exceptionnelle 2010

• Récupérations diverses : période de référence limitée à 2014, contenant un élément 

exceptionnel

 Elia souhaite évoquer la pertinence du choix des références respectives.

• Surcharge « Réserve stratégique»: 

• Outre le caractère déraisonnable de certains couts proposées par Elia, la CREG 

rejette la prise en compte du solde (négatif) attendu pour 2015 au motif que ce solde 

n’a pas été acté dans une décision solde  formelle 

 Dans le domaine des OSP, le principe n’est pas acceptable car mène à devoir 

attendre l’année N + 2 pour commencer à récupérer un solde de l’année N. 

 Elia souhaite proposer une alternative tendant à assurer une stabilité tarifaire. 

Points acceptables moyennant adaptations mineures
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• Elia comprend que la CREG demande : 

• De limiter les montants à couvrir pour ces taxes aux seuls montants résultant de règlements 

communaux existants (pas d’ anticipation de législation incertaine) et, 

• De mettre en place une surcharge qui répercute soit sur le territoire de la région flamande, soit sur 

une partie de celui-ci, le montant des taxes Pylônes/Tranchées perçues en Région flamande 

• Commentaires Elia :

• Dans sa PT, Elia n’a pas pris en compte l’art 7 de la MT car il réfère à des notions sujettes à 

interprétation: 
• Nombre significatif de communes : 27 pour la taxes Pylônes et 2 où la Taxe Tranchées est appliqués 

(un règlement « dormant » existe dans la moitié des communes flamandes => nous avions pris en 

compte une dizaine d’application)

• Il n’existe pas une taxe communale Pylônes/ mais des taxes communales (+/- similaires)  

• Elia est toutefois disposée à respecter la demande de la CREG de créer un Tarif spécifique 

« Pylônes/Tranchées » appliqué en Flandre. Possibilité de couverture : 

• Option A : Etablissement de tarifs « communaux » applicables aux consommateurs des communes 

considérées :

 Pratiquement infaisable par Elia (voir juridiquement => à analyser).

• Option B : Création d’un seul Tarif (Pylône et tranchées) appliqué sur l’énergie nette prélevée en 

Flandre (sans distinction de niveau de tension), en vertu de l’Art 7 de la MT :  

 Pratiquement faisable par Elia (quid  GRDs et fournisseurs?) 

• Simulation tarifaire: 4 M€  0,0001 €/kWh 

Taxes Pylônes/Tranchées
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Suite



• Rétroplanning:

 3 décembre 2015 : décision finale de la CREG sur la Proposition Tarifaire 

Adaptée

 9 novembre 2015 : remise à la CREG de la Proposition Tarifaire Adaptée

 29 octobre – 8 novembre 2015 : temps nécessaire à la finalisation de la 

Proposition Tarifaire Adaptée 

 Calculer les nouveaux tarifs, 

 Préparer la Proposition Tarifaire Adaptée et remplir les différents tableaux à 

soumettre à la CREG

 Période 16 octobre – 29 octobre 2015 : temps restant

• Rencontres: 

 Elia souhaite avoir l’opportunité de soumettre des propositions alternatives sur les 

différents points problématiques et les points demandant une adaptation mineure. 

Etapes ultérieures

25Elia / Bruxelles, 16.10.2015



Many thanks for your attention!

ELIA SYSTEM OPERATOR

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Brussels

+32 2 546 70 11

info@ elia.be

www.elia.be

An Elia Group company


