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INLEIDING 

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

neemt hierbij een beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel dat de nv ELIA SYSTEM 

OPERATOR (hierna: Elia) op 31 oktober 2016 heeft ingediend voor de eventuele aanpassing 

vanaf 1 januari 2017 van een bepaald aantal tarieven voor de openbare dienstverplichtingen 

enerzijds en van een aantal toeslagen anderzijds. 

Het deel van het bovenvermelde dossier met betrekking tot het tarief voor de openbare 

dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter ondersteuning van 

hernieuwbare energie in Wallonië wordt door de CREG in een specifieke beslissing behandeld. 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat onderhavige beslissing 5 delen: 

1) het eerste deel geeft een overzicht weer van de antecedenten; 

2) het tweede deel bespreekt de wettelijke basis; 

3) het derde deel behandelt het consultatieproces; 

4) in het vierde deel analyseert de CREG het dossier van Elia van 31 oktober 2016 

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

mate en vanaf welk tijdstip;  

5) in het vijfde deel formuleert de CREG een algemeen voorbehoud met betrekking 

tot onderhavige beslissing;  

6) het zesde deel tenslotte bevat het dispositief van de beslissing die de CREG wil 

nemen. 

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

van 8 december 2016. 
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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 

vastgelegd 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 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, consulteerbaar1 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 beslaat het Belgische grondgebied (met uitzondering 

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

Groothertogdom Luxemburg. 

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

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

spanningsniveau boven de 70.000 Volt; de volledige infrastructuur van het netwerk met een 

transmissiefunctie wordt als één technische eenheid beheerd. Alle andere netten die Elia 

beheert, hebben een transmissiefunctie.  

Daarom wordt de volledige netinfrastructuur met transmissiefunctie beheerd als een unieke 

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

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

spanningsniveau. 

                                                
1 Website van de CREG : http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1109-7NL.pdf   
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“Overeenkomst van 25 augustus 2014”: de overeenkomst tussen Elia en de CREG van 25 

augustus 2014 over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen 

en de voorstellen tot wijziging van de tarieven, met het oog op de uitvoering van artikel 12, § 

8, van de Elektriciteitswet. Het document is consulteerbaar op de website van de CREG2. 

“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 aangepast tariefvoorstel bedoeld in artikel 4, § 3, 3de lid van 

de overeenkomst van 25 augustus 2014. 

“Geactualiseerd tariefvoorstel”: het aangepast tariefvoorstel bedoeld in artikels 8, 9 en 10 

van de overeenkomst van 25 augustus 2014. 

 

  

                                                
2 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf   
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I. ANTECEDENTEN 

1. Op 1 september 2016 heeft de CREG het geactualiseerd tariefvoorstel van Elia 

ontvangen met betrekking tot de tarieven voor openbare dienstverplichtingen voor de 

financiering van de Strategische Reserve. 

2. Op 2 november 2016, heeft de CREG van Elia een dossier ontvangen, gedateerd op 

31 oktober 2016, met als titel “Verslag “ex ante” over de tarieven voor “openbare 

dienstverplichtingen” en “taksen en toeslagen”, met uitzondering van de informatie over 

strategische reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2017”. Dit dossier bevat een voorstel voor 

de evolutie van de tarieven en de betreffende toeslagen vanaf 1 januari 2017.  

3. Op 17 november 2016 heeft de CREG haar beslissing over de Strategische Reserve 

aangenomen3. 

4. Op 29 november 2016 heeft de CREG per e-mail een vraag tot bijkomende 

inlichtingen naar Elia gestuurd. 

5. Op 1 en 2 december heeft Elia de bijkomende inlichtingen gevraagd door de CREG 

opgeleverd. 

 

 

 

 

  

                                                
3 CREG, Beslissing (B)161117-CDC-658 E/40 over ‘de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd 
tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2017 van het tarief voor de financiering van de openbare 
dienstverplichting van de Strategische Reserve, ingediend door de nv. Elia System Operator’. 
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II. WETTELIJKE BASIS 

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

infrastructuren en van de elektrische systemen en, desgevallend, de ondersteunende diensten 

van de netbeheerder het voorwerp uitmaken van tarieven voor het beheer van het 

transmissienet en de netten die een transmissiefunctie hebben. Deze tarieven worden 

geëvalueerd en goedgekeurd door de CREG. La CREG oefent haar tarifaire bevoegdheden 

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

7. 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 ».  

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

uitmaakt van een overeenkomst tussen de CREG en de netbeheerder en bij gebrek hieraan 

wordt een procedure voorzien in de wet toegepast. 

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

wijziging van de tarieven werd overeengekomen tussen de CREG en de nv Elia System 

Operator op 25 augustus 2014. 

De artikels 8, 10 en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014 bevatten bepalingen met 

betrekking tot de indiening van een geactualiseerd tariefvoorstel. 

9. 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. 
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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, lid 3, werden door de CREG vastgelegd in haar beslissing 

[B)140828-CDC-1336 van 28 augustus 20144. 

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

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

11. De artikels 12, § 7, en 23, § 2, lid 2, 14°, van de Elektriciteitswet, die verband 

houden met de artikels 8, 10 en 11 van het akkoord van 25 augustus 2014, vormen de 

wettelijke basis van onderhavige beslissing. 

 

  

                                                
4 Richtsnoeren inzake tarieven (R)140828-CDC-1136 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 
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III. VOORAFGAANDE CONSULTATIE 

12. Het verslag van Elia van 31 oktober 2016 is een geactualiseerd tariefvoorstel in de 

zin van artikel 8 van de overeenkomst van 25 augustus 2014 over de procedure voor de 

indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de 

tarieven.  

Artikel 11 van deze overeenkomst bepaalt het volgende: “Indien de tarieven worden gewijzigd 

overeenkomstig de artikelen 8, 9 of 10, dan zijn de bepalingen van de onderhavige 

Overeenkomst van toepassing [...]” en artikel 2, §1 van de overeenkomst bepaalt het volgende: 

“[...] Voorafgaand aan de indiening van het tariefvoorstel organiseert de beheerder een 

raadpleging van de betrokken aardgasondernemingen in verband met de beslissende 

elementen van de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige tariefvoorstel”. 

Als het voorstel gaat over keuzes van Elia over de beslissende elementen van de voorziene 

ontwikkelingen dan had er dus in principe een openbare raadpleging moeten worden 

georganiseerd.  De CREG is wel van mening dat een dergelijke openbare raadpleging in dit 

geval, omwille van de hieronder vermelde redenen, niet noodzakelijk was.  

13. Het voorstel gaat niet over gereguleerde activiteiten en diensten van de netbeheerder, 

maar wel over openbare dienstverplichtingen die haar worden opgelegd en toeslagen en 

heffingen die aan de tariefstructuur worden toegevoegd. Met andere woorden, de tarieven voor 

de openbare dienstverplichtingen en toeslagen hebben betrekking op kosten waarop Elia geen 

vat heeft en/of die het gevolg zullen zijn van reglementaire beslissingen van de federale en 

regionale overheidsinstanties en/of die het gevolg zijn van aktes waarover reeds een 

raadpleging werd gehouden. Een raadpleging organiseren is zinvol als ze betrekking heeft op 

(nieuwe) keuzes tussen verschillende opties (de beslissende elementen in de zin van artikel 

2, §1).  

14. Bijgevolg is de CREG van mening dat het inderdaad niet nodig is om een raadpleging 

te organiseren over de waarden van de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen, noch 

over de toeslagen.  

15. In het kader van de toekomstige voorstellen van Elia krachtens artikel 8, 9 en 10 van 

de overeenkomst van 25 augustus 2014 verzoekt de CREG Elia om een openbare raadpleging 

te organiseren of te verantwoorden waarom ze beslist heeft om geen dergelijke raadpleging 

te organiseren. 
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IV. ANALYSE 

IV.1 De beoordelingscriteria van de CREG 

16. In overeenstemming met de Voorlopige Tarifaire Methoden kunnen 

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

evenredig zijn of discriminatoir worden toegepast. 

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

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

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot systematische en substantiële 

budgetoverschrijdingen; of 

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

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

met substantiële tekorten geconfronteerd wordt; of 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een kruissubsidiëring tussen de 

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

gewesten anderzijds (bv. wanneer de financieringskosten van een 

budgetoverschrijding voor een gewest zonder tariefaanpassing voor de afnemers 

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

17. Het spreekt vanzelf dat een wettelijke of reglementaire aanpassing van de heffingen 

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

overeenstemmende tarief.  

18. De eventuele voorgestelde aanpassingen kunnen in geen geval verband houden met 

de regulatoire saldi van de vorige regulatoire periodes. 

IV.2 Dossier van Elia van 31 oktober 2016 

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

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

(hoofdstuk II) ; 

2) de analyse van de toeslagen (hoofdstuk III) ; 



 

Niet vertrouwelijk  11/19 

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

facturatie van voormelde tarieven en toeslagen (punt IV). 

IV.3 Tarieven voor de bestaande openbare 
dienstverplichtingen 

IV.3.1 Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de 
aansluiting van de offshore windparken 

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

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

voor 25.000.000,00 EUR, verdeeld in vijf schijven van 5.000.000,00 EUR. 

[VERTROUWELIJK]  

21. [VERTROUWELIJK] 

22. Elia schat dat het gecumuleerd overschot [VERTROUWELIJK] EUR zal bedragen 

eind 2016, dit is een daling van 781.300,32 EUR in vergelijking met het overschot dat eind 

2015 werd geboekt. Deze daling van het overschot stemt overeen met het tekort dat in het 

eerste kwartaal van 2016 werd vastgesteld. 

23. In haar voorstel schat ELIA het netto afgenomen volume in 2017 op 

[VERTROUWELIJK] GWh, wat overeenstemt met de raming uit het aangepast tariefvoorstel 

van 9 november 2015. 

Elia stelt dan ook voor het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van 

de aansluiting van de offshore windparken voor 2017 te herberekenen op 0,0785 EUR/MWh 

tegenover 0,0629 EUR in 2016. 

24. Op basis van de elementen die Elia heeft geleverd en van het evenredigheidsbeginsel 

beslist de CREG om de voorgestelde verhoging van het tarief voor de openbare 

dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van de offshore windparken vanaf 1 

januari 2017 goed te keuren. 
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IV.3.2 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 
federale groenestroomcertificaten 

25. De minister staat in voor de vastlegging van het tarief van toepassing vanaf 1 januari 

2017 voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten 

(offshore windparken). In overeenstemming met artikel 14sexies van het koninklijk besluit van 

16 juli 2002 heeft het Directiecomité van de CREG op 20 oktober 2016 een voorstel5 van het 

bedrag van de toeslag aan de minister overgemaakt. 

IV.3.3 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de 
maatregelen ter ondersteuning van de hernieuwbare energie en WKK in 
Vlaanderen  

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

Vlaamse Gewest houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 

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

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

werking van de markten van de groenestroomcertificaten en 

warmtekrachtkoppelingscertificaten in Vlaanderen. De Vlaamse wetgever heeft beslissingen 

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

herstellen en dus de netto kost voor de aankoop door Elia te verminderen. In 2016 heeft Elia 

echter vastgesteld dat de marktprijzen laag gebleven zijn en dat er veel aanvragen waren om 

groenestroomcertificaten op te kopen.  

27. In januari 2014 werd er een degressiviteitssysteem ingevoerd. Dit systeem heeft een 

lichte daling tot gevolg van de afgenomen volumes netto-energie onderworpen aan het tarief 

voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. 

Eind 2015 bedroeg het negatieve saldo voor dit tarief 36 MEUR, in het bijzonder als gevolg 

van de sterke stijging van de aankoop van GSC’s voor warmtekrachtkoppeling en van de 

daling van tariefinkomsten. Voor 2016 verwacht Elia een nieuwe toename van het tarifaire 

tekort van ongeveer 15 MEUR.  [VERTROUWELIJK]  

                                                
5 CREG, Voorstel (C)161020-CDC-1574 betreffende “de berekening van de toeslag bestemd om de 
reële nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de 
aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2017”, 20 oktober 2016. 
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28. Elia stelt voor om het tarief aan te passen om in één boekjaar het tekort van 51 MEUR 

te dekken dat voornamelijk in 2015 en 2016 is opgebouwd. Als gevolg van dit voorstel 

verdubbelt het tarief praktisch: van 0,7568 EUR/MWh tot 1,4849 EUR/MWh.  

29. Hierna volgt de analyse van de CREG: 

- [VERTROUWELIJK]. 

Op basis van de informatie waarover ze beschikt en die hiervoor vermelde overwegingen kan 

de CREG niet oordelen over het structurele karakter van het huidige tekort. Als de 

reglementaire wijzigingen van 2012 en 2013 uiteindelijk vruchten dragen, dan zou het tekort 

op middellange termijn moeten verdwijnen. Als er daarentegen, net zoals in 2016, nieuwe 

marktspelers een beroep doen op Elia, dan zou het tekort nog groter kunnen worden. 

[VERTROUWELIJK]. 

30. Tot besluit beslist de CREG om het bedrag van het tarief voor openbare 

dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter ondersteuning van de 

hernieuwbare energie en WKK in Vlaanderen dat Elia heeft voorgesteld, hetzij 1,4849 

EUR/MWh, goed te keuren. 

IV.3.4 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 
maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in 
Vlaanderen 

31. Wat de openbare dienstverplichting voor de financiering van maatregelen ter 

bevordering van het rationeel energiegebruik betreft, voorziet Elia in 2017 een daling van het 

beroep gedaan op subsidies en dus van de globale kost van de maatregel die 

[VERTROUWELIJK] MEUR zou bedragen. Deze daling zou slechts tijdelijk zijn aangezien de 

aanvragen in 2018 zouden moeten hernemen. 

32. Eind 2016 zou het gecumuleerde saldo van dit tarief een negatief bedrag (schuld van 

Elia) van 1,939 MEUR moeten bereiken. Bijgevolg zou het geraamde nettobedrag negatief zijn 

dat in 2017 gedekt zou moeten worden door het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor 

de financiering van maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in 

Vlaanderen.  

33. Gezien de verwachte herneming van de subsidie-aanvragen in 2018 stelt Elia voor 

om in 2017 een tarief te behouden, maar het tarief te halveren. Het tarief zou dan op 0,0308 

EUR/MWh moeten worden vastgelegd. 
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34. Aangezien de openbare dienstverplichting nog altijd kosten met zich meebrengt en 

Elia op een toename van deze kosten in 2018 anticipeert en om een zekere mate van 

tariefcontinuïteit te verzekeren, beslist de CREG om het voorstel van Elia goed te keuren wat 

het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van maatregelen ter 

bevordering van het rationeel energiegebruik in Vlaanderen betreft. 

IV.3.5 Openbare dienstverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

35. Omdat het aantal groenestroomcertificaten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

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

aan Elia aangeboden. Voor 2017 wordt vooralsnog geen wijziging verwacht. 

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

aankoopverplichting dekt.  

IV.4 De toeslagen 

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

1) De toeslag voor de taksen op “masten” en “sleuven” in Vlaanderen; 

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

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

IV.4.1 Toeslag voor de taksen op “masten” en “sleuven” in Vlaanderen  

37. In het kader van het tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 werd een 

nieuwe toeslag ingevoerd om de kost van de taksen op “masten” en “sleuven” te compenseren 

die sommige gemeenten in Vlaanderen hebben ingevoerd. 

38. Voor de taksen op “masten” waren de kosten in 2016 hoger dan voorzien, onder 

andere als gevolg van de beslissing van vier gemeenten om dergelijke taksen in te voeren. Op 

basis van de ramingen van Elia voor eind 2016 zou de meerkost bijna 500.000 EUR moeten 

bedragen. 

In 2017 zou de verwachte kost van de taksen op “masten” voor Elia nog hoger zijn omdat de 

gemeente Rumst beslist heeft om een taks op “masten” in te voeren. Elia raamt die op 

[VERTROUWELIJK] EUR. 
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39. Wat de taksen op “sleuven” betreft, heeft enkel de gemeente Gent in 2016 een bedrag 

([VERTROUWELIJK] EUR) gevorderd. Dit was lager dan het budget 

([VERTROUWELIJK] EUR). Elia heeft geen weet van een nieuwe taks die in 2017 zou worden 

ingevoerd. Op basis van de werken die in 2017 in Gent zijn gepland, anticipeert Elia op de 

betaling van [VERTROUWELIJK] EUR in 2017. 

40. In 2017 zou er bijgevolg een bedrag van [VERTROUWELIJK] EUR moeten worden 

gedekt. Dit bedrag omvat [VERTROUWELIJK] EUR administratiekosten en het tekort dat eind 

2016 op 546.250 EUR wordt geraamd.  

41. Op basis van de ramingen van Elia over de kosten en inkomsten van de toeslag in 

2017 stelt de CREG vast dat dit tekort mogelijk structureel is en keurt ze het bedrag van de 

toeslag goed die Elia voor 2017 had voorgesteld, namelijk 0,1160 EUR/MWh. 

IV.4.2 Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

42. Het Besluit van de Waalse regering van 28 november 2002 bevat de concrete 

berekeningsmodaliteiten voor de jaarlijkse reglementaire aanpassing van deze toeslag. 

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

heeft toegepast. Op basis van het resultaat van deze berekening, het geraamd tekort eind 

2016 en de raming van het volume van de afnames in 2017, stelt ELIA voor om de toeslag te 

verminderen van 0,3446 EUR/MWh naar 0,2695 EUR/MWh. 

De CREG keurt het voorstel van ELIA goed. 

IV.4.3 Retributie wegenisrecht in Brussel 

43. De Ordonnantie van 1 april 2004 bevat de concrete berekeningsmodaliteiten voor de 

jaarlijkse reglementaire aanpassing van deze toeslag. 

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

heeft toegepast. Op basis van deze berekening zou de waarde van de toeslag lichtjes worden 

verhoogd en in 2017 worden vastgelegd op 3,3005 EUR/MWh.  

De CREG keurt het voorstel van ELIA goed. 
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IV.5 Volumes aan energie die de drager vormen voor de 
facturatie van voornoemde tarieven 

44. Voor de voorspellingen van afgenomen volumes in 2017 heeft Elia de schattingen 

van het Correctief Tariefvoorstel 2016-2019 overgenomen dat op 9 november 2015 aan de 

CREG werd voorgelegd en goedgekeurd door haar beslissing van 3 december 20156.  

 

V. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

45. In onderhavige beslissing heeft de CREG zich beperkt tot de analyse van de 

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

van 31 oktober 2016. 

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

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

toegelaten. 

 

  

                                                
6 Beslissing (B)151203-CDC-658E/36 over “de vraag tot goedkeuring van het Aangepast tariefvoorstel 
voor de regulatoire periode 2016 -2019 ingediend door de NV Elia System Operator”, 3 december 2015. 
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VI. BESLUIT 

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

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

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

voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen; 

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

van 16 juli 2002; 

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

energiebeleid van 19 november 2010 ("Energiebesluit"); 

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

energiebeleid ("Energiedecreet"); 

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

de gewestelijke elektriciteitsmarkt; 

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

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

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

Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Gelet op de Tariefmethodologie van 18 december 2014;  

Gelet op de beslissing over de strategische reserve;  

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

en de toeslagen (cfr. III.1 supra); 

Gelet op de voorgaande analyse; 
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Overwegende dat de CREG het voorstel van Elia over het tarief voor de openbare 

dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter ondersteuning van 

hernieuwbare energie in Wallonië in een specifieke beslissing zal behandelen; 

Overwegende dat de bedragen die moeten worden gedekt en de volumes die Elia heeft 

gebruikt voor het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

aansluiting van de offshore windparken correct zijn (cfr. § 20 à 24 supra);  

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

dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten (offshore windparken) 

(cfr. § 25 supra); 

Overwegende dat het tekort betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de 

financiering van de maatregelen ter ondersteuning van de hernieuwbare energie en WKK in 

het Vlaams Gewest aanzienlijk en mogelijk structureel is (cfr. § 30 supra); 

Overwegende dat de kosten die in 2017 moeten worden gedekt door het tarief voor de 

openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het 

rationeel energiegebruik in het Vlaams Gewest lager zijn dan het tekort dat voor eind 2016 

werd geraamd, maar dat Elia anticipeert op een nieuwe kostenstijging in 2018 (cfr. § 33 supra); 

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

dienstverplichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cfr. § 36 supra); 

Overwegende dat gemeenten in Vlaanderen in 2016 beslist hebben om nieuwe taksen op 

“masten” in te voeren (cf. § 39 supra); 

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

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

berekend (cf. § 43 supra); 

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

wegenisrecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest correct werd berekend vanuit 

reglementair oogpunt (cf. § 44 supra); 

Overwegende dat de schattingen van de netto afgenomen energievolumes voor 2017 de 

schattingen zijn die zijn opgenomen in het aangepaste tariefvoorstel dat op 9 november 2015 

aan de CREG werd voorgelegd en op 3 december 2015 door de CREG werd goedgekeurd (cf. 

§ 45 supra); 
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Beslist de CREG om de voorstellen van Elia voor de tarieven voor ODV's en de volgende 

toeslagen goed te keuren:  

- het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

aansluiting van de offshore windparken zal in 2017 verhoogd worden en 

vastgelegd worden op 0,0785 EUR/MWh;  

- het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

maatregelen ter ondersteuning van de hernieuwbare energie en WKK in het 

Vlaams Gewest zal verhoogd worden en vastgelegd worden op 1,4849 EUR/MWh; 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van maatregelen 

ter bevordering het rationeel energiegebruik in Vlaanderen zal gehalveerd worden 

en vastgelegd worden op 0,0308 EUR/MWh; 

- de toeslag voor de taksen op “masten” en “sleuven” in Vlaanderen zal verhoogd 

worden en vastgelegd worden op 0,1160 EUR/MWh; 

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

verminderd worden en in 2017 vastgelegd worden op 0,2695 EUR/MWh ; 

- de toeslag “retributie wegenisrecht” in Brussel zal verhoogd worden en in 2017 

vastgelegd worden op 3,3005 EUR/MWh. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 


