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INLEIDING
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) neemt hierbij een
beslissing over het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel van 13 januari 2017 (hierna: het
aangepaste tariefvoorstel) ingediend door de nv ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: Elia) over het tarief
voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare
energie in Wallonië.
Aanvankelijk had Elia een geactualiseerd tariefvoorstel ingediend op 31 oktober 2017 met het oog op
de aanpassing, vanaf 1 januari 2017, van een bepaald aantal tarieven van openbare
dienstverplichtingen enerzijds en van een reeks toeslagen anderzijds. Dat geactualiseerd
tariefvoorstel werd, voor wat betreft de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en de toeslagen
die geen betrekking hebben op de openbare dienstverplichting voor de financiering van de
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, door de CREG goedgekeurd door haar
beslissing (B)161215-658E/42 van 15 december 2016. Overwegende dat op het vlak van de openbare
dienstverplichting van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië het
geactualiseerde tariefvoorstel een meer diepgaande behandeling vereiste, had de CREG hierover in
voormelde beslissing zich het recht voorbehouden om later te beslissen.
Deze beslissing is van louter tarifaire aard, de CREG oefent met andere woorden enkel haar tarifaire
bevoegdheid uit en wenst zich geenszins te mengen in het bepalen van het regionale beleid dat ten
grondslag lag van de betreffende openbare dienstverplichting, noch in het uitvoeren van de taken van
de regionale regulerende instanties.
Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat onderhavige beslissing zeven delen:
1) in het eerste deel geeft de CREG een overzicht van de context die verband houdt met de
betreffende openbare dienstverplichting;
2) het tweede deel bevat het overzicht van de antecedenten van het oorspronkelijke
geactualiseerde tariefvoorstel en van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel ;
3) het derde deel geeft een uiteenzetting over de juridische grondslag van onderhavige
beslissing;
4) het vierde deel behandelt de raadplegingsprocedure;
5) in het vijfde deel, verduidelijkt de CREG de draagwijdte van haar tussenkomst ;
6) in het zesde deel, analyseert de CREG de dossiers van Elia van 31 oktober 2016 en van
13 januari 2017 en gaat zij na of het betreffende tarief al dan niet moet worden aangepast
en desgevallend op welke manier en vanaf wanneer;
7) het zevende deel tenslotte is de conclusie en bevat het dispositief van onderhavige
beslissing.
Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing goedgekeurd tijdens zijn vergadering van
23 februari 2017.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
« CREG » : de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals beschreven in het
artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
« Elektriciteitswet » : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
« Elektrictieitsdecreet » : Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de regionale
elektricteitsmarkt.
« Elia » : Elia System Operator nv die met ingang van 17 september 2002 op federaal niveau is
aangesteld 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, consulteerbaar op de website van de CREG1.
Deze tariefmethodologie, 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 elektriciteitstransmissienet niet beperkt tot netten met een spanningsniveau boven
70.000 Volt ; alle andere netten die Elia beheert, hebben eveneens een transmissiefunctie.
Daarom wordt de volledige netinfrastructuur met transmissiefunctie beheerd als één enkele
technische eenheid. De methodologie is dan ook van toepassing op alle gereguleerde activiteiten van
de beheerder van het nationaal elektriciteitstransmissienet, ongeacht het spanningsniveau.
« 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.
« Geactualiseerd tariefvoorstel » : het tariefvoorstel ingediend door Elia op 31 oktober 2016.
« Aangepast tariefvoorstel » : het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel ingediend door Elia op
13 januari 2017, als gevolg van de ontwerpbeslissing (B)658E/43, van 23 december 2016 die het
gedeelte van het geactualiseerde tariefvoorstel over het tarief voor de openbare dienstverplichting
voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië had verworpen.

1
2

Website van de CREG: http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-7bNL.pdf
Website van de CREG : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf
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« Rapporteringsmodel » : de tabellen en richtlijnen bedoeld in Bijlage 1 bij 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 onderhavige 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, tevens beschikbaar op de website van de CREG3.
« Tariefverslag » het tariefverslag omvat de reële waarden van de uiteenlopende elementen van het
totaal inkomen en de vergelijking 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. 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 maken eveneens deel uit
van de 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.

1.

CONTEXT

1.
Om het geactualiseerde tariefvoorstel, evenals het aangepaste tariefvoorstel, beter te
begrijpen op het vlak van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, acht de CREG het wenselijk om in een
eerste deel de algemene context uiteen te zetten waarin onderhavige beslissing werd genomen.
Dit deel bestaat uit drie hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen aan bod komen :
1)

de aanvankelijke openbare dienstverplichting ten laste van Elia en de aanvankelijke
tarifaire gevolgen hiervan (zie 1.1) ;

2)

de operatie van « plaatsing in reserve » in het Elektriciteitsdecreet (zie 1.2) ;

3)

de informatie meegedeeld in 2016 en in 2017(zie 1.3).

1.1.

DE AANVANKELIJKE OPENBARE DIENSTVERPLICHTING TEN LASTE
VAN ELIA EN DE TARIFAIRE GEVOLGEN DAARVAN

2.
In artikel 34 van het Elektriciteitsdecreet staan de openbare dienstverplichtingen (ODV) ten laste
van de marktactoren en met name die van de beheerder van het plaatselijke transmissienet inzake
bescherming van het milieu (4°) :

3

Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-ModelesDeRapport-NL.pdf
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« d) […] steun verlenen aan de productie van milileuvriendelijke elektriciteit, onder de vorm
van een aankoopverplichting van groenestroomcertificaten tegen een prijs die de Regering
vastlegt ; ».

3.
Met name artikel 40 van het Elektriciteitsdecreet gelast de beheerder van het plaatselijke
transmissienet met de aankoop aan een door de Waalse regering vastgelegde prijs van de
groenestroomcertificaten die zijn toegekend aan de groenstroomproducent gedurende een periode
van maximaal honderdtachtig maanden vanaf de maand volgend op de inbedrijfstelling van de
betreffende installatie.
Bij besluit van 20 december 20074, heeft de Waalse regering deze prijs vastgelegd op 65 €.
De CREG stelt vast dat de Waalse wetgever aanvankelijk geen enkel specifiek mechanisme had
voorzien om de kosten verbonden aan deze openbare dienstverplichting te dekken. Deze dekking zou
daarom moeten komen uit de tarieven van de beheerder van het plaatselijke transmissienet, na
goedkeuring van de CREG.

1.2.

DE OPERATIE VAN « PLAATSING IN RESERVE » VAN
GROENSTROOMCERTIFICATEN

4.
Bij decreet van 12 december 2014 heeft de Waalse wetgever de beheerder van het plaatselijke
transmissienet toelating gegeven één of meerdere rechtsperso(o)n(en) de opdracht tot het plaatsen
in reserve toe te vertrouwen van een bepaalde hoeveelheid groenestroomcertificaten die bij hem
werden aangekocht. Volgens artikel 42, § 3, van het Elektriciteitsdecreet moet(en) de perso(o)n(en)
aan wie deze opdracht is toevertrouwd, volledig eigendom zijn van en gecontroleerd worden door
publiekrechtelijke personen, en moeten zij bovendien erkend zijn door de Waalse regering.
De voorwaarden voor de uitoefening van deze opdracht tot plaatsing in reserve staan voorgeschreven
in artikel 42 van het Elektriciteitsdecreet. Hiertoe moet een overeenkomst worden ondertekend
tussen de beheerder van het plaatselijke transmissienet en de erkende persoon.
5.
Bij besluit van 14 april 2015, heeft de Waalse regering haar goedkeuring gegeven aan de nv
« Solar Chest », dochteronderneming van Ecetia, als een rechtspersoon aan wie een opdracht
betreffende de aankoop van groenestroomcertificaten kan worden toegewezen.
6.
Bij voornoemd decreet van 12 december 2014 heeft de Waalse wetgever eveneens de lijst
aangepast van openbare dienstverplichtingen ten laste van de beheerder van het plaatselijke
transmissienet inzake bescherming van het milieu (art. 34, 4°). Naast de aankoop van
groenstroomcertificaten is deze ook belast met de volgende opdrachten:
« e) […] de financiële lasten dekken, alsook de eraan verbonden kosten, die voortvloeien uit
de toepassing van artikel 42 met het oog op het in reserve plaatsen van
groenestroomcertificaten, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 42, § 9, en, op vraag
van de personen belast met de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, handelen in het effectief
beheer van de groenestroomcertificaten die in reserve worden geplaatst, met inachtneming
van de voorwaarden bedoeld in artikel 42 ;

4

Besluit van de Waalse regering van 20 december 2007 houdende diverse maatregelen inzake de bevordering van elektriciteit
geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling.
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f) […] de inkoopkosten van de groenstroomcertificaten dekken die de personen belast met
de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, niet zouden kunnen verkopen op de markt van de
groenstroomcertificaten, met het oog op de schrapping ervan uit de gegevensbank die door
de CWaPE wordt bijgehouden […]. »

7.
Artikel 42bis van het Elektriciteitsdecreet regelt de modaliteiten voor de financiering van de
hiervoor beschreven openbare dienstverplichtingen. Volgens de eerste daarvan „wordt het geheel van
de kosten in verband met [deze verplichtingen] gedekt door een toeslag, verschuldigd door de
eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau van 70 kV of minder, op elk kWh die ze voor eigen
gebruik van het net afnemen.”
Deze toeslag omvat twee termen. De eerste term financiert de kosten die verbonden zijn aan de
verplichting van de beheerder van het plaatselijke transmissienet om groenestroomcertificaten aan te
kopen aan de door de Regering vastgestelde prijs; de beheerder van het plaatselijke transmissienet
factureert deze term aan de toegangshouders tot dit net en aan de distributienetbeheerders, die dit
bedrag op hun beurt kunnen doorfactureren tot het ten laste van de eindklant wordt gelegd. Artikel
42bis stelt bepaalde categorieën van eindklanten vrij van de betaling van deze eerste term. Deze
vrijstelling wordt in de praktijk gebracht door een gedeeltelijke terugbetaling van de toeslag, ten laste
van Elia.
De tweede term van de toeslag is bedoeld om de financiële lasten te dekken, alsook de administratieve
kosten die verbonden zijn aan de plaatsing in reserve van de groenestroomcertificaten. Deze tweede
term is, gedurende de looptijd van de plaatsing in reserve, ten laste van de eindklanten die vrijgesteld
zijn van de eerste term.
8.
Bij de invoering van de operatie van plaatsing in reserve, die soms ook „portageoperatie” wordt
genoemd en waarvoor een bepaald aantal langetermijngaranties voor Elia nodig was, heeft de CREG
op 13 december 2013 een brief naar Elia gestuurd waarin ze de volgende verbintenissen aanging:
„1.
Op het einde van de periode van de financiële portage door Ecetia kan de
overnamekost van de groenestroomcertificaten die niet door de markt zouden zijn
verhandeld, volledig worden doorgerekend in de tarieven voor de openbare
dienstverplichtingen of toeslagen van Elia;
2.
Tijdens de portageperiode kunnen de administratieve en financiële kosten van de
portageoperatie, die ten laste van Elia zouden zijn, worden gerecupereerd door een
aanvullend ODV-tarief;
3.
In het geval van annulering van het mechanisme voor plaatsing in reserve/portage
en/of het mechanisme van degressiviteit, en/of de openbare dienstverplichting inzake
groenestroomcertificaten kan Elia, middels tarieven voor openbare dienstverplichtingen of
toeslagen, het saldo van de kosten recupereren die dit/deze mechanisme(n) hem ten laste
heeft gelegd. »5

9.
Deze operatie van plaatsing in reserve werd uitgevoerd op 25 juni 2015, ingevolge een beslissing
van de CREG van 18 juni 20156.

5

Letterlijke vertaling van : « 1. À la fin de la période du portage financier par Ecetia, le coût de la reprise des certificats verts
qui n'auraient pas été écoulés sur le marché pourra être en totalité répercuté dans les tarifs pour obligations de service public
ou les surcharges d'Elia ; 2. Pendant la période de portage, les coûts administratifs et financiers de l'opération de portage,
qui seraient mis à charge d'Elia, pourront être récupérés par un “tarif OSP” complémentaire ; 3. En cas d'annulation du
mécanisme de portage et/ou du mécanisme de dégressivité, et/ou de l'obligation de service public en matière de certificats
verts, Elia pourra récupérer, par le biais des tarifs pour obligations de service public ou des surcharges, le solde des coûts que
ce(s) mécanisme(s) a(ont) mis à sa charge. »
6
Beslissing (B)150618-CDC-658E/34 betreffende het verzoek tot principegoedkeuring van het voorlopige tariefvoorstel,
ingediend door de SA Elia System Operator met het oog op de toepassing van de tweede term van het tarief voor de openbare
dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië.
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1.3.

DE INFORMATIE MEEGEDEELD IN 2016 EN IN 2017

10. Zoals voorzien in artikel 42, § 2 van het Waalse decreet is Elia gelast met driemaandelijkse
reportings betreffende de nettopositie van de toeslag enerzijds en betreffende de indicatieve raming
over zes maanden van de hoeveelheid groenestroomcertificaten afkomstig van
groenestroomproducenten anderzijds.
De driemaandelijkse reporting betreffende de nettopositie wordt naar de CREG en naar de CWaPE
gestuurd.
De reporting over de ramingen wordt naar de CREG, de CWaPE en naar het kabinet van de minister
van Energie van het Waals Gewest gestuurd.
11. De reporting van 18 januari 2016 betreffende de nettopositie bevestigde onder andere het
globale tekort eind december 2015 (- 7,5 MEUR).
In de reporting van 18 januari 2016 betreffende de raming stond te lezen dat de raming voor het jaar
2016 betrekking had op 3.852.000 groenestroomcertificaten, wat overeenstemde met de raming die
werd gegeven door de CWaPE in haar jaarverslag van 20147, dat zo werd aangepast dat er rekening
werd gehouden met het feit dat ondertussen het quotum van groenestroomcertificaten voor het jaar
2016 was gewijzigd naar 32,4% door het besluit van de Waalse regering van 26 november 2015 tot
wijziging van het besluit van de Waalse regering van 30 november 2006 betreffende de bevordering
van elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen of
warmtekrachtkoppeling.
12. De driemaandelijkse reporting van 18 april 2016 betreffende de nettopositie eind maart 2016
stelde een kortstondig algemeen overschot vast van 17,1 MEUR, omdat de terugbetaling van de
vrijstellingen 2015 en 2016 nog niet had plaatsgevonden.
13. In haar reporting van 11 juli 2016 betreffende de nettopositie eind juni 2016 vermeldde Elia een
zeer gering onmiddellijk overschot van 1,1 MEUR, maar daar voegde ze aan toe dat „deze situatie de
komende maanden snel zou verslechteren”.
In haar tariefverslag over het 1ste kwartaal van 2016 heeft Elia gezegd „dat de situatie van quasievenwicht eind juni 2016 niet representatief was voor de situatie die werd verwacht in december 2016,
door het seizoensgebonden karakter van de aankopen van groenestroomcertificaten en door de
planning van de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen”.
In de reporting betreffende de raming van 11 juli 2016 stond te lezen dat de raming voor het jaar 2016
nog steeds betrekking had op 3.852.000 groenestroomcertificaten. In deze reporting stond het
volgende te lezen :
« Elia heeft opgemerkt dat, gedurende verscheidene opeenvolgende maanden, de werkelijke
aankopen van GSC aan een gewaarborgde minimumprijs de aanvankelijke geraamde
waarden overschreden: zo bedraagt de globale overschrijding eind juni bijna 9% van de
voorziene waarden, terwijl er tegelijkertijd minder uren zonneschijn waren dan de jaren
daarvoor.

7

Specifiek
jaarverslag
2014.
De
http://www.CWaPE.be/?dir=3&news=485

Niet vertrouwelijk

evolutie

van

de

markt

van

de

groenestroomcertificaten.

8/36

Bij de opstelling van het onderhavige document kon Elia (nog) niet op aantoonbare wijze de
oorsprong achterhalen van deze overschrijdingen in de verkoopstromen waartoe de
producenten die ervoor kiezen hun optie uit te oefenen, hebben beslist. »8

De indicatieve trimestriële raming bevatte trouwens de volgende elementen :
« de nettopositie die eind december 2016 werd verwacht, was een tariefmanco tussen 70
en 75 MEUR. Deze quasi-verdubbeling van het tariefmanco tijdens het vierde kwartaal zou
enerzijds het gevolg zijn van het feit dat er meer groenestroomcertificaten werden
aangekocht dan dat er ontvangsten van de toeslag waren, en anderzijds van de
terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen die in december 2016 werd verwacht.
Gezien deze situatie, en in afwachting van elke nieuwe bepaling die een duurzaam herstel
van het financiële evenwicht van de toeslag mogelijk maakt, zal Elia op korte termijn geen
andere keuze hebben dan de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen uit te stellen
overeenkomstig artikel 42bis, § 8, al. 3 van het decreet. Tegelijkertijd zal ook de ontvangst
van de tweede term van de toeslag in principe uitgesteld blijken te zijn.
De effectieve impact van deze maatregel zal worden bepaald op basis van informatie
waarvan de mededeling door de CWaPE aan Elia voorzien is voor eind november volgens de
Richtsnoeren van 21 december 2015. Elia maakt voorlopig gewag van een impact die goed
is voor het uitstel van een nettoterugbetaling van ongeveer 20 MEUR eind 2016.
In deze hypothese houdt de schijnbare nettopositie van de toeslag eind 2016 een
tariefmanco in tussen 50 en 55 MEUR.
Met deze analyses wordt eveneens rekening gehouden voor de opstelling van het
tariefvoorstel dat binnenkort aan de CREG zal worden meegedeeld, met het oog op de
bepaling van de hoogte van de toeslag die vanaf 1 januari 2017 zal worden toegepast.»9

14. Op 20 juli 2016, heeft de CWaPE het volgende document gepubliceerd : « Proposition sur les
perspectives d’évolution du marché des certificats verts et les adaptations nécessaires à l’horizon
2024 »10. In dit document formuleert de CWaPE een drievoudige vaststelling :
« De vaststelling die blijkt uit het Specifiek Jaarverslag van 2015 over de evolutie van de
markt van de GSC is drieledig:
-

De ramingen van de verkoop aan Elia die worden voorgesteld in het Specifiek
Jaarverslag van 2014 zijn uitgekomen;

8

Letterlijke vertaling van : « Elia a observé que, pendant plusieurs mois consécutifs, les achats réels de CV à prix minimum
garanti dépassent les valeurs prévisionnelles initiales : ainsi, à fin juin, le dépassement global s’élève à près de 9 % des valeurs
prévues, alors que, dans le même temps, les conditions d’ensoleillement restent inférieures à celles connues durant les années
précédentes. Au jour de rédaction du présent document, Elia n’a pas (encore) pu identifier de manière probante la/les
origine(s) de ces dépassements parmi les flux de ventes décidées par les producteurs qui choisissent d’exercer leur option. »
9
Letterlijke vertaling van : « La position nette attendue à fin décembre 2016 était un manquant tarifaire estimé entre 70 et
75 MEUR. Ce quasi-doublement du manquant tarifaire durant le quatrième trimestre résulterait, d’une part, du niveau
d’achats des CV supérieur au niveau des recettes de la surcharge et, d’autre part, du remboursement des exonérations
partielles attendu en décembre 2016. Face à cette situation, et dans l’attente de toute disposition nouvelle qui permette la
restauration durable de l’équilibre financier de la surcharge, Elia n’aura pas d’autre choix à court terme que de différer le
remboursement des exonérations partielles en application de l’article 42bis, § 8, al. 3, du Décret. Simultanément, la perception
du deuxième terme de la surcharge s’en trouvera en principe également différée. L’impact effectif de cette mesure sera
déterminé sur la base des informations dont la communication par la CWaPE à Elia est prévue pour la fin novembre selon les
Lignes directrices du 21 décembre 2015. Provisoirement, Elia affiche un impact représentant le report d’un remboursement
net d’environ 20 MEUR à fin 2016. Sous cette hypothèse, la position nette apparente de la surcharge à fin 2016 représente un
manquant tarifaire compris entre 50 et 55 MEUR. Ces analyses sont également prises en compte pour l’établissement de la
Proposition tarifaire à communiquer prochainement à la CREG, en vue de la détermination des prix de la surcharge à appliquer
à partir du 1er janvier 2017. »
10
Enkel beschikbaar in het Frans.
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-

De voorspellingen voor 2016 en de jaren daarna liggen iets hoger dan die van het
SJV [specifiek jaarverslag] van 2014, rekening houdend met de beschikbare meest
recente informatie;

-

Vanaf 2016 wordt er bij Elia een financieringstekort van de GSC vastgesteld. Dat
heeft met name te maken met de financiering van de toegekende Waalse
vrijstellingen van de toeslag GSC (begunstigden gedefinieerd in artikel 42bis van
het decreet van 12 december 2014) en met de volumes van GSC die om de drie
maanden door de beheerder van het plaatselijke transmissienet moeten worden
aangekocht in het kader van het beroep gedaan op de aankoopgarantie in 2016.

Gezien de situatie, en met name op korte termijn, wenst de CWaPE te benadrukken dat de
betrokken marktdeelnemers snel de nodige gepaste maatregelen nemen »11

De CWaPE heeft bijgevolg uiteenlopende pistes tot aanpassing van het mechanisme geanalyseerd :
« Verschillende drivers kunnen in werking worden gesteld om deze situatie te verhelpen:
-

Het optrekken van de Waalse toeslag GTXC, geïnd door Elia;

-

Iets doen aan de vraag naar GSC en het jaarlijkse GSC-quotum aanpassen
om het overschot aan GSC te absorberen;

-

Een nieuwe portageoperatie zoals die van 1 juli 2015 uitvoeren;

-

Iets doen aan het aanbod om de toestroom van nieuwe GSC op de markt in
te dijken. »12

15. Op 15 september heeft de Waalse regering een hoorzitting gehouden, waarin onder andere Elia
en de CREG werden gehoord: Elia heeft de problematiek van de groenestroomcertificaten voorgesteld,
terwijl de CREG toelichting heeft gegeven bij haar tarifaire rol in dit dossier.
16. Op 19 september 2016 publiceerde het ratingkantoor Standard and Poors een zogenaamde
research update, waarbij zij de rating van Elia aanpasten van 'A- with negative outlook' tot 'BBB+ with
stable outlook'. Hoewel deze aanpassing vooral ingegeven werd door het omvangrijke
investeringsprogramma en de invloed daarvan op de (negatieve) vrije cash flow en op zwakkere
kredietgerelateerde indicatoren, maakte S&P voor het eerst duidelijk gewag van de mogelijke invloed
van de verplichtingen van Elia tot aankoop van groenestroomcertificaten, meer bepaald over de tijdige
recuperatie van die uitgaven:
« Other weaknesses of the group’s business profile include Elia’s obligation to purchase
green certificates at a minimum price from renewables generators in Belgium. The

11

Letterlijke vertaling van : « Le constat qui ressort du [Rapport annuel spécifique 2015] sur l’évolution du marché des CV est
triple :
- Les prévisions de vente à Elia présentées dans le [Rapport annuel spécifique] 2014 se sont vérifiées ;
- Les projections pour 2016 et les années suivantes sont un peu supérieures à celles du [Rapport annuel spécifique] 2014
compte tenu des informations les plus récentes disponibles ;
- Un déficit de financement des CV est identifié dans le chef d’Elia dès 2016. Il est notamment lié au financement des
exonérations de la surcharge CV wallons accordées (bénéficiaires définis dans l’article 42bis du décret du 12 décembre 2014)
et aux volumes de CV à acheter trimestriellement par le GRTL dans le cadre de l’appel à la garantie d’achat en 2016.
Au regard de la situation, et notamment à court terme, la CWaPE souhaite souligner l’importance de définir rapidement, dans
le chef des acteur concernés, les actions adéquates nécessaires. »
12
Letterlijke vertaling van : « Différents drivers peuvent être actionnées pour pallier cette situation :
- Augmenter la surcharge CV wallons perçue par Elia ;
- Agir sur la demande de CV et adapter le quota de CV annuel pour absorber le surplus de CV ;
- Réaliser une nouvelle opération de portage comme celle du 1er juillet 2015 ;
- Agir sur l’offre pour diminuer l’afflux de nouveaux CV sur le marché. »
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timeliness of recovery of this cost item by the electricity tariff remains at this stage
untested. »

17. In zijn reporting van 28 oktober 2016 betreffende de nettopositie in september 2016 vermeldde
Elia een « groot tariefmanco van 33,9 MEUR »13, en voegde daaraan toe dat « deze situatie
overeenstemde met de kortetermijnramingen die eind juni waren aangekondigd »14.
18. In haar driemaandelijkse reporting van 9 januari 2017 betreffende de nettopositie van de toeslag
bij de afsluiting van het vierde kwartaal van 2016 meldde Elia een belangrijk tariefmanco van
51,6 MEUR.
Daarbij wordt geen rekening gehouden met het bedrag van 11,6 MEUR voor de terugbetaling van de
gedeeltelijke vrijstellingen, die Elia uitstelde aangezien de nettopositie van de toeslag in de loop van
het tweede kwartaal van 2016 een aanzienlijk tariefmanco vertoonde.

2.

ANTECEDENTEN

19. Hierna worden de antecedenten weergegeven die uitsluitend betrekking hebben op het
geactualiseerde tariefvoorstel op het vlak van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië.
20. Op 2 november 2016 heeft de CREG van Elia een dossier ontvangen getiteld „'ex ante' verslag
betreffende de tarieven voor de 'openbare dienstverplichtingen' en 'taksen en toeslagen', met
uitzondering van de informatie betreffende de strategische reserves, van toepassing vanaf 1 januari
2017”, met als datum 31 oktober 2016. Dit dossier omvat een voorstel voor de evolutie van de tarieven
en de desbetreffende toeslagen vanaf 1 januari 2017, met inbegrip van een voorstel tot verhoging van
de eerste term van het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië.
21. In een brief van 8 november 2016 heeft de CREG van de Waalse minister van Energie de
aanvullende nota betreffende de beslissing van de Waalse regering van 20 oktober 2016 ontvangen,
waarbij de minister werd belast met het indienen, vòòr 30 november 2016, van een voorstel tot
wijziging van het Elektriciteitsdecreet teneinde een temporiseringsmechanisme op te zetten voor het
op de markt brengen van groenestroomcertificaten.
22. Tijdens de vergaderingen van 25 november 2016 en van 29 november 2016 heeft de CREG
respectievelijk de vertegenwoordigers van de Waalse minister van Energie en van Elia uitgenodigd. De
aandacht van de CREG was vooral gericht op de concrete planning voor de uitvoering van deze
vertragingsoperatie.
Volgens de vertegenwoordigers van de Waalse minister van Energie zou deze operatie vanaf 1 juli 2017
operationeel kunnen zijn. Ze hebben toen ook bevestigd dat de Waalse regering op 25 november 2016
in eerste lezing een voorstel tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet had goedgekeurd die deze
operatie mogelijk maakte.

13

Letterlijke vertaling van : « important manquant tarifaire de 33,9 MEUR »
Letterlijke vertaling van : « cette situation était en ligne avec les prévisions à court terme qui avaient été annoncées fin
juin »
14
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23. Op 5 december 2016 heeft de CREG van de Waalse minister van Energie twee brieven gedateerd
28 november 2016 ontvangen met enerzijds de beslissing van de Waalse regering van 24 november
2016 met daarin de goedkeuring in eerste lezing van het voorontwerp van decreet tot wijziging van
het Elektriciteitsdecreet en een planning betreffende de uitvoering van de temporiseringsoperatie en
anderzijds de kopie van de antwoorden van de minister op een aantal vragen die door Elia waren
gesteld.
In zijn eerste brief vroeg de minister ook het advies van de CREG over het voorontwerp van decreet
tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet.
24. In haar brief van 8 december 2016 heeft de CREG de documenten betreffende het voorontwerp
van decreet naar Elia gestuurd.
In dezelfde brief heeft de CREG Elia om aanvullende inlichtingen gevraagd over het geactualiseerde
tariefvoorstel in verband met het gedeelte over het tarief ODV in Wallonië en over de impact van de
beslissing van de Waalse regering van 24 november 2016.
25. In haar brief van 16 december 2016 heeft Elia antwoord gegeven op de vraag naar informatie
van de CREG van 8 december 2016.
26. Op 20 december 2016 heeft de CREG een kopie gekregen van een brief van Elia van 20 december
2016, gericht aan de Waalse minister voor Energie.
27. Op 21 december 2016 heeft de CREG een kopie ontvangen van een brief van de Waalse minister
voor Energie aan Elia van 21 december 2016, als antwoord op voormelde brief van Elia van 20
december 2016.
28. Op 23 december 2016 heeft het directiecomité van de CREG, via schriftelijke procedure,
ontwerpbeslissing15 658E/43 genomen (hierna : de ontwerpbeslissing van 23 december 2016 ») en op
dezelfde dag naar Elia gestuurd. Het ging om een ontwerp van beslissing tot afwijzing. Een kopie van
die ontwerpbeslissing tot afwijzing werd aan de Waalse minister voor Energie bezorgd.
29. Per brief (en per e-mail) van 26 december 2016, heeft Elia gevolg gegeven aan de mogelijkheid
om gehoord te worden door de CREG, zoals vermeld in de brief van 23 december 2016.
De hoorzitting vond plaats op 6 januari 2017. De presentatie van Elia wordt als bijlage aan deze
beslissing toegevoegd.
30.
Op 12 januari 2017 heeft de CREG haar advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging
van het Elektriciteitsdecreet aan de Waalse minister voor Energie overgemaakt16.
31.

Op 13 januari 2017 heeft Elia haar aangepast tariefvoorstel ingediend.

15

CREG, Ontwerpbeslissing (B)658 E/43 betreffende het gedeelte van het geactualiseerde tariefvoorstel dat door
Elia System Operator n vis ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië, 23 december 2016
16
CREG, Avis 1604 portant sur ‘un avant-projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité’, 12 januari 2017 – enkel beschikbaar in het Frans.
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32. Per brief van 19 januari 2017 heeft de CREG Elia laten weten dat haar aangepaste tariefvoorstel
niet kon worden behandeld omwille van de formulering van meerdere alternatieven. De CREG heeft
Elia gevraagd om hetzij duidelijk aan te geven welke van de twee opties moest beschouwd worden als
het aangepaste tariefvoorstel hetzij een nieuw tariefdossier in te dienen.
33. Per brief van 25 januari en per brief van 17 februari 2017 heeft Elia haar vraagstelling,
opgenomen in het aangepaste tariefvoorstel van 13 januari 2017, verduidelijkt.
34. Op 10 februari 2017 heeft de CREG de Waalse minister voor Energie ontmoet om de kalender
met betrekking tot het in werking treden van de temporiseringsoperatie te bespreken. Tijdens die
ontmoeting heeft de Waalse minister voor Energie aan de CREG bevestigd dat het ministerieel besluit
tot vaststelling van het maximum aantal groenestroomcertificaten dat in de loop van het kwartaal
moet worden gekocht evenals de benoeming van de personen belast met de temporiseringsoperatie
zouden worden goedgekeurd vóór 1 oktober 2017.

3.

WETTELIJKE BASIS

35. Artikel 12, § 1, van de Elektriciteitswet bepaalt dat de aansluiting, het gebruik van de
infrastructuren en van de elektrische systemen van de netbeheerder, en desgevallend van de
ondersteunende diensten, het voorwerp uitmaken van tarieven voor het beheer van het
transmissienet en de netten die een transmissiefunctie hebben.
36. Krachtens artikel 12, § 5, van de Elektriciteitswet moet de CREG de tariefmethodologie bepalen,
rekening houdend met bepaalde richtsnoeren, waaronder de volgende:
« 11° de netto kosten voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door deze
wet, het decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten, worden verrekend in de
tarieven op een transparante en niet-discriminerende wijze, conform de toepasselijke
wettelijke en reglementaire bepalingen ;
12° de belastingen, alsook de taksen en bijdragen van alle aard en de toeslagen die worden
opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, het decreet of de ordonnantie en hun
uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven op transparante en nietdiscriminerende wijze, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en reglementaire
bepalingen ; ».

37. 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 ».
38. Artikel 12, § 8, van de Elektriciteitswet bepaalt dat deze procedure het voorwerp uitmaakt van
een overeenkomst tussen de CREG en de netbeheerder en dat bij gebrek aan een akkoord de
procedure voorzien in de wet van toepassing is.
De overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de
voorstellen tot wijziging van de tarieven werd afgesloten tussen de CREG en Elia op 25 augustus 2014.
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De artikel 8 en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014 bepalen het volgende :
« Art 8. Tijdens de regulatoire periode waken de commissie en de netbeheerder erover dat
de transmissienettarieven alsook de tarieven voor de openbaredienstverplichtingen
evenredig blijven en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.
Indien blijkt dat dit niet langer het geval is, is de commissie gerechtigd om aan de
netbeheerder te vragen een geactualiseerd tariefvoorstel aan de commissie voor te leggen
De netbeheerder kan ook op eigen initiatief een dergelijk geactualiseerd tariefvoorstel
voorleggen.
Het geactualiseerde tariefvoorstel gebruikt het naar behoren ingevulde rapporteringsmodel
ex ante, zoals opgenomen in bijlage 1 van de tariefmethodologie.
[…]
Art 11. Indien de tarieven worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 8, 9 of 10, dan zijn
de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst van toepassing, maar worden de
termijnen opgelegd aan de commissie en de netbeheerder gehalveerd. »

In dit opzicht bepaalt artikel 5, § 1, van de overeenkomst van 25 augustus 2014: « Binnen de 30 dagen
na ontvangst van het aangepaste tariefvoorstel, en ten laatste zes maanden na de neerlegging van het
tariefvoorstel, deelt de commissie aan de netbeheerder haar beslissing tot goedkeuring of tot afwijzing
van het aangepaste tariefvoorstel mee».
Tenslotte, in overeenstemming met artikel 7, 2de lid van de overeenkomst van 25 augustus 2014, « de
termijnen voorzien in [voormelde] overeenkomst zijn termijnen van orde, met inbegrip van de
termijnen van toepassing op de netbeheerder, tenzij de miskenning ervan een zodanige vertraging met
zich meebrengt dat het voor de commissie onmogelijk wordt om zich tijdig uit te spreken over het
tariefvoorstel of het aangepaste tariefvoorstel ».
39. Het "ex ante verslag over de tarieven voor de "openbare dienstverplichtingen" en "taksen en
toeslagen", met uitzondering van de informatie over strategische reserve, van toepassing vanaf 1
januari 2017" zoals ingediend door Elia op 31 oktober 2016, vormt een geactualiseerd tariefvoorstel,
aangezien daarin een wijziging wordt beoogd van tarieven die al werden goedgekeurd.
Uit de bij de indiening van het geactualiseerde tariefvoorstel aangevoerde redenen blijkt duidelijk dat
het tariefmanco, ontstaan door de verplichting voor Elia om groenestroomcertificaten te kopen, de
aanzet vormt voor dat voorstel - in elk geval voor wat betreft het Waalse ODV-tarief. Ook al wordt dat
niet vermeld in het geactualiseerde tariefvoorstel, toch werden het geactualiseerde tariefvoorstel en
het aangepaste tariefvoorstel ingediend op basis van artikel 8 van de overeenkomst van 25 augustus
2014.
De indiening van het geactualiseerde tariefvoorstel en van het aangepaste tariefvoorstel zijn met
andere woorden gebaseerd op het onevenredige karakter van het tarief. De CREG stelt vast dat de
onevenredigheid van dat tarief niet wordt gemotiveerd in het geactualiseerde tariefvoorstel, noch in
het aangepaste tariefvoorstel.
40.

Artikel 12ter van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende :
« 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.
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Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle gegevens die
in aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken.
[…]. »

41. Artikel 23, § 2, 2de lid, 14°, van de Elektriciteitswet voorziet dat de CREG de tarifaire
bevoegdheden uitoefent zoals voorzien in de artikels 12 tot 12quinquies.
42. De artikels 12, § 7, en 23, § 2, 2de lid, 14°, van de Elektriciteitswet, die verband houden met de
artikel 5, 8 en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014, vormen de wettelijke basis van
onderhavige beslissing.

4.

VOORAFGAANDE RAADPLEGING

43. Zoals hierboven vermeld, vormt het "ex ante verslag over de tarieven voor de "openbare
dienstverplichtingen" en "taksen en toeslagen", met uitzondering van de informatie over strategische
reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2017", een geactualiseerd tariefvoorstel in de betekenis van
artikel 8 van de overeenkomst van 25 augustus 2014.
Artikel 2, § 1, van de overeenkomst van 25 augustus 2014 – van toepassing op onderhavige procedure
en in overeenstemming met artikel 11 van de overeenkomst – bepaalt dat, « [...] Voorafgaand aan de
indiening van het tariefvoorstel organiseert de netbeheerder een raadpleging van de betrokken
elektriciteitsondernemingen in verband met de beslissende elementen van de ontwikkelingen voorzien
in het toekomstige tariefvoorstel ». In principe zou een publieke raadpleging moeten worden
georganiseerd als het geactualiseerde tariefvoorstel bepalende evoluties bevatten ten opzichte van de
goedgekeurde tarieven.
De CREG achtte het in onderhavig geval, omwille van de redenen die hierna worden uiteengezet, niet
nodig om een publieke raadpleging te organiseren.
44. In casu gaat het geactualiseerde tariefvoorstel niet over de gereguleerde activiteiten en diensten
van de beheerder van het plaatselijke transmissienet, maar over de openbare dienstverplichting die
de bevoegde overheid hem oplegt en over de toeslagen en heffingen die worden toegevoegd aan de
tariefstructuur. De openbare dienstverplichtingen en de toeslagen brengen echter kosten met zich
mee, waarop de beheerder (van het plaatselijke transmissienet) geen vat heeft en/of die voortvloeien
uit de beslissingen van de overheid, zonder discretionaire bevoegdheid voor de netbeheerder. Om
relevant te zijn, moet een raadpleging volgens de CREG gaan over nieuwe keuzes die de netbeheerder
zelf heeft gemaakt uit verschillende mogelijke opties. Dat is in deze niet het geval.
Bijgevolg vindt de CREG het effectief niet nodig om een raadpleging te organiseren over de waarden
van de tarieven van openbare dienstverplichtingen, noch over de toeslagen.
45. Daarom nodigt de CREG, in het kader van toekomstige geactualiseerde tariefvoorstellen, Elia uit
om een raadpleging van de betrokken elektriciteitsondernemingen te organiseren of om, gelet op
artikel 2, § 1, van de overeenkomst van 25 augustus 2014, te motiveren waarom er volgens Elia geen
raadpleging moet worden georganiseerd.
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5.

DE ROL VAN DE CREG

46. Aangezien de Waalse overheid niet zelf het bedrag heeft vastgesteld dat nodig is om de kosten
in verband met de relevante openbare dienstverplichting te dekken, kan de beheerder van het
plaatselijke transmissienet de kosten die ermee verband houden alleen recupereren door middel van
een tarief ad hoc voor de relevante openbare dienstverplichting, overeenkomstig artikel 12, § 5, 11°
van de Elektriciteitswet.
Elia dient daartoe derhalve een tariefvoorstel in te dienen en de CREG is bevoegd om de redelijkheid
van de kosten in verband met deze openbare dienstverplichting te beoordelen, zoals zij voor elk tarief
doet. De CREG moet overigens controleren of het tariefvoorstel voldoet aan de reglementering die is
aangenomen door de overheid die de openbare dienstverplichting heeft opgelegd. Er dient in dit
verband echter te worden opgemerkt dat bepalingen van het elektriciteitsdecreet nietverwaarloosbare bevoegdheden toewijzen aan de "CWaPE" en aldus een parallel controle-element
vormen voor de CREG.

6.

ANALYSE

6.1.

DE POSITIE VAN DE WAALSE REGERING

47. Sinds begin 2013 wenst de Waalse regering de 1ste term van het tarief (op 13,8159 €/MWh)
duidelijk op een stabiel niveau te houden.
Om deze doelstelling te bereiken heeft de Waalse regering aanzienlijke inspanningen geleverd door de
operatie van « plaatsing in reserve », uitgelegd in hoofdstuk 1.2 van onderhavige beslissing en het
invoeren van de temporiseringsoperatie waarvan de eerste stappen werden uiteengezet in hoofdstuk
2 van onderhavige beslissing.
De Waalse overheid is zich bewust van de problemen die Elia heeft ondervonden en het kabinet van
de Waalse minister voor Energie benadrukte opnieuw dat het bereid is het probleem op te lossen via
een temporiseringsoperatie, die moet worden uitgevoerd voor de zomer van 2017, rekening houdend
met de geschatte planning die op 5 december 2016 werd meegedeeld.
Tijdens de werkvergadering van 10 februari 2017 heeft de Waalse minister voor Energie aan de CREG
bevestigd dat het ministerieel besluit tot vaststelling van het maximum aantal
groenestroomcertificaten dat in de loop van het kwartaal moet worden gekocht evenals de benoeming
van de personen belast met de temporiseringsoperatie in elk geval kunnen worden goedgekeurd vóór
1 oktober 2017.

Niet vertrouwelijk
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6.2.

HET GEACTUALISEERDE TARIEFVOORSTEL

6.2.1.

De vaststellingen van Elia met betrekking tot de evolutie van het aantal
groenestroomcertificaten

48. In haar geactualiseerde tariefvoorstel splitst Elia de kosten verbonden aan de verplichting tot
het aankopen van groenestroomcertificaten als volgt:
-

enerzijds de kosten op einde 2016 die niet werden gedekt door de inkomsten uit de
toepassing van de eerste term en

-

anderzijds de geschatte kosten voor de volgende jaren, geraamd op basis van het
bestaande wettelijke kader en de meest recente kwantitatieve voorspellingen.

Het tariefmanco eind 2016 wordt geschat tussen 70 en 75 MEUR.
Voor de geschatte kosten voor de volgende jaren verwijst Elia naar de tabel in het voorstel van 20 juli
2016 van de CWaPE "Proposition sur les perspectives d'évolution du marché des certificats verts et les
adaptations nécessaires à l'horizon 2024". De volledige tabel is hieronder opgenomen.
Tabel 1: Evolutie van de GSC markt - Optie 1 (bron : CWaPE)17

Elia beperkt zich tot de huidige regulatoire periode (2016-2019) en stelt daarbij vast dat de raming van
het aantal groenestroomcertificaten die tegen een gewaarborgde minimumprijs aan Elia zijn verkocht,
respectievelijk 4,0 miljoen groenestroomcertificaten bedraagt in 2017, 3,5 miljoen
groenestroomcertificaten in 2018 en 3,1 miljoen groenestroomcertificaten in 2019. Rekening houdend
met de huidige waarde van de eerste term (13,8159 EUR/MWh excl. btw) en na aftrek van de
terugbetaling van de vrijstellingen is Elia van mening dat, tijdens de periode 2017 tot 2019, enkel een
aankoopvolume van ongeveer 2,5 miljoen groenestroomcertificaten per jaar gedekt wordt door het
huidige tarief.
49. Op basis van de elementen in tabel 2 hierna rechtvaardigt Elia zijn geactualiseerde
tariefvoorstel, dat een verhoging van de eerste term tot 21,5859 €/MWh voorziet.

17

Tabel enkel beschikbaar in het Frans.
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Tabel 2: De financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië (bron : Elia)

[vertrouwelijk]
6.2.2.

De eerste vaststellingen van Elia betreffende de temporiseringsoperatie

50. Over de temporiseringsoperatie die de Waalse regering zich voorneemt, zegt Elia het volgende
in zijn geactualiseerde tariefvoorstel:
« Elia wenst de CREG mee te delen dat zij, op de dag dat zij haar (geactualiseerde)
tariefvoorstel afsloot, een brief van de Waalse minister van Energie heeft ontvangen waarin
deze laatste meedeelt dat de Waalse regering heeft beslist stappen te ondernemen bedoeld
om een temporiseringsmechanisme in te voeren.
De huidige doelstelling van de minister is de verwezenlijking van de temporiseringsoperatie
in juli 2017 afgerond te hebben. De start van een dergelijke operatie impliceert met name
de voltooiing, vooraf en met volledig succes, van regelgevende werkzaamheden (waaronder
een wijziging van het decreet) en van contractuele en organisatorische werkzaamheden.
Elia zal de vordering van deze werkzaamheden met argusogen volgen, zodat zij zo snel
mogelijk de nieuwe elementen kan identificeren en aan de CREG meedelen, die er in
voorkomend geval toe zouden leiden dat de toeslag niet meer evenredig zou zijn, waardoor
dus de indiening van een nieuw tariefvoorstel nodig zou zijn.
Over het algemeen zal de effectieve evolutie van de markt van Waalse
groenestroomcertificaten voortdurend en aandachtig worden gevolgd (met name door in
het achterhoofd te houden dat de huidige ramingen tot na 2019 aangeven dat een nieuwe
verhoging van de toeslag in de toekomst wel eens noodzakelijk zou kunnen blijken). De
situatie zal regelmatig opnieuw worden geëvalueerd om na te gaan of de toeslag effectief
evenredig is. Als dat niet meer het geval zou zijn, dan zou Elia een geactualiseerd
tariefvoorstel indienen, overeenkomstig 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”18

6.3.

HET STANDPUNT VAN ELIA OPGENOMEN IN DE BRIEVEN
VOORAFGAAND AAN DE ONTWERPBESLISSING

51. Rekening houdend met de temporiseringsoperatie die de Waalse regering zich voorneemt, heeft
de CREG in haar brief van 8 december 2016 Elia verduidelijking gevraagd over vier punten:

18

Letterlijke vertaling van : « Elia souhaite informer [la CREG] qu’au jour de boucler cette Proposition tarifaire, Elia a un reçu
un courrier du Ministre wallon de l’Energie par lequel ce dernier annonce la décision du Gouvernement wallon d’initier des
démarches en vue de procéder à la mise en place d’un mécanisme de temporisation. […] L’objectif actuel du Ministre est que
la réalisation de l’opération de temporisation soit effective en juillet 2017. Le démarrage d’une telle opération implique
notamment l’accomplissement, au préalable et avec succès complet, de travaux réglementaires (dont une modification
décrétale), contractuels et organisationnels.
Elia suivra avec une attention particulière l’avancement de ces travaux, de manière à pouvoir notamment identifier au plus
vite, et partager avec la CREG, les éléments nouveaux qui conduiraient, le cas échéant, à ce que la surcharge ne soit plus
proportionnée, nécessitant ainsi l’introduction d’une nouvelle Proposition tarifaire.
De manière générale, l’évolution effective du marché des certificats verts wallons fera l’objet d’un suivi permanent attentif
(notamment, en gardant à l’esprit que les prévisions actuelles pour l’horizon au-delà de 2019 indiquent qu’une nouvelle
augmentation de la surcharge pourrait s’avérer nécessaire dans le futur). La situation sera réévaluée régulièrement afin de
vérifier que la surcharge est effectivement proportionnée. Si tel n’était plus le cas, Elia soumettrait une proposition tarifaire
actualisée, conformément à l’article 8 de l’accord relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des propositions
tarifaires et modification des tarifs. »
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52.

-

de bedoelingen van Elia inzake de opschorting van de terugbetaling van de gedeeltelijke
vrijstellingen op de eerste term van de toeslag;

-

de mening van Elia over de vraag of het voorstel van de Waalse regering om een
temporiseringsoperatie in te voeren een wijziging, opschorting of schrapping van de
verhoging van de eerste term van de toeslag met zich mee zou kunnen brengen;

-

de vraag of Elia van de CREG bijkomende garanties, aktes of tariefregelingen verwacht;

-

de manier waarop Elia in 2017 de vermoedelijke regulatoire overschotten voor de jaren
2016 en 2017 wil toekennen, dit om de concrete financieringsproblemen voor de
openbare dienstverplichting tijdens het eerste halfjaar van 2017 te evalueren.

Elia heeft per brief van 16 december 2016 geantwoord op deze vragen.

53. Wat een eventuele opschorting van de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen betreft
heeft Elia geantwoord dat ze niet in staat was de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen op
de eerste term te „schrappen” en dat ook niet van plan was. Ze heeft de CREG gevraagd de toeslag zo
aan te passen dat ze zou kunnen beschikken over de middelen om de terugbetaling te verzekeren.
Tezelfdertijd bevestigt Elia het volgende:
« Daarom, zolang de nettopositie van de toeslag groenestroomcertificaten niet in
evenwicht is of zolang er geen adequate verhoging van de toeslag wordt goedgekeurd, kan
Elia niet anders dan de terugbetalingen gekoppeld aan de vrijstellingen die bepaalde klanten
genieten, in de tijd te spreiden. »19

54. Wat betreft het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet en de tijdlijn
die door de Waalse regering naar voren wordt geschoven voor de effectieve inwerkingtreding van de
temporiseringsoperatie, heeft Elia in haar brief, net als in de tekst van het voorontwerp van decreet
zelf, aangehaald dat zij zich - op het vlak van « technische haalbaarheid » en « juridische degelijkheid » grote vragen stelt bij de kalender van de inwerkingtreding van de temporiseringsoperatie die op het
moment van het opstellen van de brief niet konden worden opgelost.
Daarom heeft Elia verklaard dat deze documenten op dat ogenblik niet van aard waren om een
wijziging, opschorting of schrapping van de vraag tot verhoging gesteld in het geactualiseerd
tariefvoorstel, te rechtvaardigen.
55. Wat betreft bijkomende garanties of aktes, verklaart Elia dat zij wacht op een beslissing van de
CREG die de gevraagde verhoging toestaat.
56. Wat betreft dit laatste punt wil Elia in herinnering brengen dat er een fundamenteel verschil
bestaat tussen de activiteiten met betrekking tot de taken van de beheerder van het transmissienet
en de activiteiten die voortvloeien uit de openbare dienstverplichting en die aan de beheerder worden
opgelegd. De middelen die afkomstig zijn uit die openbare dienstverplichting mogen niet worden
gebruikt om de activiteiten voor het netbeheer te financieren en omgekeerd mogen ook de middelen
die afkomstig zijn uit een openbare dienstverplichting niet worden gebruikt om een andere openbare
dienstverplichting te financieren.

19

Letterlijke vertaling van : « Dès lors, tant que la position nette de la surcharge CV ne revient pas à une situation d’équilibre
ou tant qu’une augmentation adéquate de la surcharge n’est pas adoptée, Elia n’a d’autre choix que de différer dans le temps
le paiement des remboursements liés aux exonérations dont bénéficient certains clients. »
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Ter ondersteuning van haar argumentatie citeert Elia het volgende uittreksel uit de beslissing
(B)161208-CDC-658E/42 van 8 december 2016 over het « ex ante » verslag over de tarieven voor de
« openbare dienstverplichtingen » en « taksen en toeslagen »:
« 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). »

Elia meent dat haar vraag tot verhoging beantwoordt aan de criteria die de CREG gebruikt om de
noodzaak van verhoging na te gaan. Volgens Elia sluit het geactualiseerde tariefvoorstel aan op artikel
42bis, § 1, van het Elektriciteitsdecreet, dat bepaalt dat het geheel van kosten die voortvloeien uit de
openbare dienstverplichtingen met betrekking tot de groenestroomcertificaten worden gedekt door
de toeslag.
57. In haar brief van 20 december 2016 aan de Waalse minister voor Energie herhaalt Elia dat zij ter
beschikking staat van de minister, om samen met de CREG te bekijken “of het mogelijk is een scenario
uit te voeren waarbij het uitstellen van de verhoging van de toeslag op 1 januari 2017 naar een latere
datum in 2017 wordt gekoppeld aan een planning van de minister voor de effectieve uitvoering van de
temporiseringsoperatie, die een houdbare positie van de toeslag met zich mee zou brengen, voor zover
een beslissing over die aanpassing van de toeslag op die datum zo snel mogelijk wordt genomen. Als
de temporiseringsoperatie effectief zou worden uitgevoerd, zou de verhoging dus niet van toepassing
zijn”.20

6.4.

DE ONTWERPBESLISSING VAN 23 DECEMBER 2016

58. In haar ontwerpbeslissing van 23 december 2016 had de CREG duidelijk laten blijken dat zij van
plan was het voorstel van Elia van 31 oktober 2016 tot verhoging van de eerste term van het tarief van
de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare
energiebronnen in Wallonië tot 21,5859/MWh vanaf 1 januari 2017 te verwerpen. De CREG maakte

20

Letterlijke vertaling van : « la possibilité de mettre en œuvre un scénario qui associerait le report de l’augmentation de “la
surcharge” du 1er janvier 2017 à une date ultérieure en 2017 à la réalisation du calendrier transmis par le Ministre pour la
mise en œuvre effective du mécanisme de temporisation permettant de revenir en 2017 vers une position soutenable de
trésorerie relative à “la surcharge” et ce, pour autant qu’une décision autorisant cette adaptation de la surcharge à cette
échéance soit prise dans les meilleurs délais. Ainsi, si l’opération de temporisation était effective, l’augmentation ne trouverait
pas à s’appliquer »
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eveneens duidelijk dat zij van plan was een aangepast tariefvoorstel goed te keuren, dat door Elia zou
worden ingediend na 1 september 2017 indien de temporiseringsoperatie niet daadwerkelijk zou
worden uitgevoerd voor 1 oktober 2017.

6.5.

HET STANDPUNT VAN ELIA TEN GEVOLGE
ONTWERPBESLISSING VAN 23 DECEMBER 2016

6.5.1.

De hoorzitting van 6 januari 2017

VAN

DE

59. Aangezien de argumenten die Elia tijdens de hoorzitting van 6 januari 2017 met betrekking tot
de ontwerpbeslissing van 23 december 2016 aanhaalde gelijkaardig waren aan deze in het aangepaste
tariefvoorstel, wordt hieronder daarnaar verwezen.
60. Toch moeten we vermelden dat Elia tijdens die hoorzitting een "opening" heeft geformuleerd,
die zij als volgt had samengevat:
“Alle feiten en bewijsstukken betreffende de redelijkheid van de verhoging van de toeslag
voor Waalse groenestroomcertificaten tonen de onvermijdelijkheid van die verhoging aan.
Gelet op de aankondigingen en acties van de Waalse regering met het oog op het zo snel
mogelijk uitvoeren van een temporiseringsmechanisme, is Elia in elk geval bereid aan de
CREG een aanpassing van het geactualiseerde tariefvoorstel voor te leggen.
Die aanpassing bestaat erin om aan de CREG te vragen, in het kader van de lopende
procedure, dus vóór eind januari 2017, het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel goed
te keuren, dat de motivering bevat voor de verhoging van de toeslag voor Waalse
groenestroomcertificaten, die Elia heeft voorgesteld, voor inwerkingtreding op 1 oktober
2017, datum die door de CREG werd voorgesteld (punt 63).
De gevraagde verhoging houdt rekening met een terugkeer naar een evenwichtstoestand
tegen eind 2019, wat leidt tot een verhoging van de toeslag van 9,72EUR/MWh exclusief
btw in plaats van 7,77EUR/MWh exclusief btw, rekening houdend met de verkorte
toepassingsperiode.
De motivering van die beslissing moet fundamenteel worden herzien op het gebied van de
gebruikte criteria en moet kaderen in de continuïteit van gelijkaardige beslissingen die tot
op heden werden genomen.
Enkel indien tegen die datum het Waalse temporiseringsmechanisme wordt goedgekeurd,
in werking treedt en ertoe leidt dat de nettopositie van de toeslag voor Waalse
groenestroomcertificaten opnieuw in evenwicht is tegen oktober 2017, zou de CREG dat
kunnen vaststellen en de verhoging kunnen schrappen (zie criterium 2).
[…]
Indien de CREG daarmee instemt, is Elia bereid een geactualiseerd tariefvoorstel voor te
leggen, dat is aangepast in de zin van de hierboven vermelde opening.”21

21

Letterlijke vertaling van : « Tous les éléments d’appréciation de fait et de droit relatifs à la raisonnabilité de l’augmentation
de la surcharge CV wallons concourent à justifier l’inéluctabilité de cette augmentation. Vu les annonces et les actions par le
Gouvernement wallon visant à instaurer un mécanisme de temporisation dans les meilleurs délais, Elia est toutefois prête à
soumettre à CREG une adaptation de sa Proposition tarifaire actualisée. Cette adaptation consisterait à demander à la CREG
d’approuver – dans le cadre de la présente procédure et donc d’ici à fin janvier 2017, la Proposition tarifaire actualisée adaptée
comprenant l’augmentation de la Surcharge CV wallon proposée par Elia, pour mise en application au 1er octobre 2017, date
avancée par la CREG (Pt 63). Le niveau de l’augmentation demandée tiendrait compte d’un retour à l’équilibre à fin 2019, ce
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6.5.2.

Het aangepaste tariefvoorstel

61. Op 13 januari 2017 legt Elia aan de CREG een aangepast tariefvoorstel voor. In essentie omvat
het voorstel kritiek op de ontwerpbeslissing en een nieuwe aanvraag tot goedkeuring.
Er wordt veel kritiek geleverd op de ontwerpbeslissing.
Elia beweert meer bepaald dat de CREG de voorwaarden van de overeenkomst van 25 augustus 2014
heeft geschonden. Artikel 4, § 3, paragraaf 2, van die overeenkomst bepaalt dat als de CREG overweegt
een tariefvoorstel te verwerpen, “zij [...] de punten van het tariefvoorstel moet vermelden, die moeten
worden aangepast opdat het tariefvoorstel zou kunnen worden goedgekeurd”. Elia stelt echter vast
dat de punten die moeten worden aangepast niet worden vermeld in de ontwerpbeslissing.
Elia betwist ook de beperking, opgenomen in de ontwerpbeslissing, van de mogelijkheid voor Elia om
een geactualiseerd tariefvoorstel in te dienen voor 1 september 2017.
Verder betwist Elia het standpunt van de CREG in de ontwerpbeslissing dat wat betreft de tarieven
voor een openbare dienstverplichting het beginsel van de periodiciteit van de tarieven op lange termijn
moet worden beoordeeld, zodat een tariefperiode eventueel kan worden overschreden. Volgens Elia
is dat een nieuw beginsel dat, als het in casu zou worden toegepast, zou kunnen leiden tot een nog
aanzienlijkere verhoging van de toeslag.
Volgens Elia heeft de CREG de criteria, die zij gewoonlijk gebruikt om de nood aan een tariefverhoging
voor de openbare dienstverplichting te beoordelen, niet correct toegepast. Daardoor heeft de CREG
voor de openbare dienstverplichting in kwestie de gebruikelijke toepassing van die criteria gewijzigd,
“waardoor de toepassing en interpretaties ervan in het verleden van de baan worden geveegd, wat
strijdig is met de legitieme verwachtingen die Elia heeft van de toezichthouder”. Overigens meent Elia
ook dat de CREG het stabiele karakter van een tarief verkeerdelijk gelijkstelt met het evenredige
karakter ervan.
Wat betreft de kruissubsidiëring is Elia het niet eens met de suggestie van de CREG om de bestaande
eigen middelen te gebruiken om de betrokken openbare dienstverplichting te financieren, aangezien
een dergelijke bestemming in geen geval voorkomt dat de algemene solvabiliteit van Elia afneemt, wat
dan weer “een reëel risico met zich meebrengt op een stijging van de kosten van de schuld”. Bovendien
is Elia het niet eens met de analyse van de CREG, volgens dewelke het weinig waarschijnlijk is dat de
rating van Elia daalt, rekening houdend met het tempo van de beoordeling door Standard & Poors
(S&P).
Volgens Elia gaat de CREG haar bevoegdheid te buiten door de verhoging van de toeslag te weigeren,
omdat deze, in strijd met het Elektriciteitsdecreet, verhindert dat de volledige kost van een openbare
dienstverplichting wordt gedekt.

qui conduirait à une augmentation de la surcharge de 9,72EUR/MWh HTVA au lieu de 7,77EUR/MWh HTVA, compte tenu de
la période d’application raccourcie. La motivation de la décision devrait être fondamentalement revue en ce qui concerne les
critères utilisés, et devrait s’inscrire dans la continuité des décisions de même nature prises jusqu’à présent.
Si et seulement si, d’ici là, le régime wallon de temporisation était adopté, devenait opérationnel et menait à assurer un retour
à l’équilibre du solde net de la surcharge CV wallons pour octobre 2017, la CREG pourrait le constater et supprimer ladite
augmentation (Cfr critère 2). […] Si la CREG y consent, Elia est prête à déposer un proposition tarifaire actualisée, adaptée
conformément à l’ouverture mentionnée »
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Elia is het evenmin eens met het uitstellen van de betaling van de vrijstellingen om de tariefstabiliteit
te behouden. Voor Elia staat dat gelijk met het miskennen van de geest van het Waalse decreet.
Volgens Elia is het uitstellen van de betaling van de vrijstellingen een beschermingsmaatregel voor de
beheerder van het transmissienet, die automatisch een (aanvraag tot) verhoging van de toeslag
inhoudt, en dus geen instrument om een dergelijke verhoging te vermijden.
62.

De vraag tot goedkeuring is in het aangepaste tariefvoorstel als volgt geformuleerd:
“Ofwel (optie 1) een bijwerking van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten tot
21,5859 EUR/MWh exclusief btw, overeenkomstig het niveau dat werd voorgelegd op 31
oktober 2016, voor inwerkingtreding op 1 februari 2017.
[…]
Deze optie brengt met zich mee dat de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen
onmiddellijk wordt hervat.
Ofwel (optie 2) een actualisering van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten tot
23,5394 EUR/MWh exclusief btw, voor inwerkingtreding op 1 oktober 2017, zoals de CREG
voorstelde in haar ontwerpbeslissing (punt 63). […]
Met deze optie is het onmogelijk de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen
onmiddellijk te hervatten. Die terugbetaling kan slechts progressief worden hervat, mits de
nettopositie van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten opnieuw in evenwicht is
en zonder dat die positie op het spel wordt gezet.
Indien de Waalse temporiseringsoperatie wordt goedgekeurd, in werking treedt en leidt tot
het herstellen van het evenwicht van de nettopositie van de toeslag voor Waalse
groenestroomcertificaten vóór oktober 2017, kan de CREG dat bij de tweede optie
vaststellen en de verhoging schrappen (zie criterium 2). Gezien de hoogte van de betrokken
bedragen en aangezien Elia aan de financiële partners moet aantonen dat alle partijen in
het dossier zich inzetten om binnen een redelijke termijn met een goede oplossing op de
proppen te komen, is het volgens Elia uiterst belangrijk dat de CREG nu al een concrete
beslissing neemt over het bedrag en over de datum van de verhoging van de toeslag, zonder
dat er later een nieuwe aanvraag tot goedkeuring moet worden ingediend."22

63. Ten slotte bevat het aangepaste tariefvoorstel alle nodige elementen om de toeslag te
berekenen, die van toepassing zal zijn vanaf 1 oktober 2017.

22

Letterlijke vertaling van : « Soit (option 1) une actualisation de la surcharge CV wallons, conformément au niveau qui lui a
été soumis le 31 octobre 2016, de 21,5859 EUR/MWh HTVA, pour mise en application au 1er février 2017. […]
Il est à noter que cette option s’accompagnerait instamment de la reprise du remboursement des exonérations partielles.
Soit (option 2) une actualisation de la surcharge CV wallons à un niveau de 23,5394 EUR/MWh HTVA, pour mise en application
au 1er octobre 2017, comme la CREG l’a suggéré dans son projet de décision (Pt 63). […]
Il est à noter que cette option ne permettrait pas de reprendre instamment le paiement des exonérations partielles, et
mènerait à ce que la reprise de paiement n’intervienne progressivement qu’en fonction d’un retour avéré à l’équilibre du solde
net de la surcharge CV wallons, et sans le mettre en danger. Dans le cas de la seconde option, et si le régime wallon de
temporisation était adopté, devenait opérationnel et menait à assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge CV
wallons pour octobre 2017, la CREG pourrait le constater et supprimer ladite augmentation (Cfr critère 2). Eu égard à
l’importance des montants en jeu, et la nécessite pour Elia de pouvoir démontrer aux partenaires financier l’engagement de
chacun des intervenants au dossier à trouver une solution adéquate dans un délai raisonnable, Elia estime primordial de
disposer dès à présent d’une décision concrète de la CREG, à la fois sur le montant et sur la date d’augmentation de sa
surcharge, sans devoir initier plus tard une nouvelle demande d’approbation. »
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6.5.3.

De brieven van 25 januari en 17 februari 2017

64. In haar brief van 19 januari 2017 aan Elia stelt de CREG vast dat het aangepaste tariefvoorstel,
geformuleerd als twee alternatieve voorstellen, strijdig is met de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen. Zij nodigt Elia uit om hetzij duidelijk aan te geven welke van de twee opties
in het dossier dat op 13 januari werd ontvangen, moet worden beschouwd als het aangepaste
tariefvoorstel hetzij een nieuw tariefdossier in te dienen.
65.

In haar brief van 25 januari 2017 herformuleert Elia haar aanvraag tot goedkeuring als volgt:
“In hoofdorde vraagt Elia aan de CREG het verzoek onder optie 1 in haar aangepaste
geactualiseerde tariefvoorstel goed te keuren: een bijwerking van de toeslag voor Waalse
groenestroomcertificaten, tot 21,5859 EUR/MWh exclusief btw, overeenkomstig het niveau
dat werd voorgelegd op 31 oktober 2016, voor inwerkingtreding op 1 februari 2017. Als deze
aanvraag wordt goedgekeurd, zal de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen
onmiddellijk worden hernomen.
Ondergeschikt (ingeval de vraag in hoofdorde niet wordt goedgekeurd) stelt Elia aan de
CREG voor het voorstel onder optie 2 in haar aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel goed
te keuren: een bijwerking van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten tot 23,5394
EUR/MWh exclusief btw, overeenkomstig het niveau dat werd voorgelegd op 31 oktober
2016, voor inwerkingtreding op 1 oktober 2017, waarover nu al wordt beslist. Indien de
Waalse temporiseringsoperatie dan wordt goedgekeurd, in werking treedt en ervoor zorgt
dat de nettopositie van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten opnieuw in
evenwicht is, kan de CREG dat vaststellen en de verhoging schrappen. Voor alle duidelijkheid,
het beoordelingscriterium om na te gaan of de verhoging op 1 oktober behouden blijft, is
het herstel van het evenwicht van de nettopositie van de toeslag tegen oktober 2017.
Met deze optie is het onmogelijk de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen
onmiddellijk te hervatten. Die terugbetaling kan slechts progressief worden hervat, als de
nettopositie van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten opnieuw in evenwicht
blijft en zonder dat die positie op het spel wordt gezet."23

Op basis van de elementen in tabel 3 hieronder motiveert Elia haar geactualiseerde tariefvoorstel, dat
voorziet in een verhoging van de eerste term tot 23,5394 €/MWh.
Tabel 3: De financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië (bron : Elia)

[vertrouwelijk]

23

Letterlijke vertaling van : « A titre principal, Elia demande à la CREG d’approuver la demande écrite dans sa proposition
tarifaire actualisée adaptée sous l’appellation ‘option 1’, c’est-à-dire : une actualisation de la surcharge CV wallons,
conformément au niveau qui lui a été soumis le 31 octobre 2016, de 21,5859 EUR/MWh HTVA, pour mise en application au
1er février 2017. L’approbation de cette demande s’accompagnera instamment de la reprise du remboursement des
exonérations partielles. À titre subsidiaire (en cas de maintien du refus de la demande principale), Elia propose à la CREG
d’approuver la demande décrite dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée sous l’appellation ‘option 2’, c’est-à-dire :
une actualisation de la surcharge CV wallons, conformément au niveau qui lui a été soumis le 31 octobre 2016, de 23,5394
EUR/MWh HTVA, pour mise en application au 1er octobre 2017, décidée dès à présent, étant entendu que si le régime wallon
de temporisation était adopté , devenait opérationnel et menait à assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge
CV wallons pour octobre 2017, la CREG pourrait le constater et supprimer ladite augmentation. Ainsi, et pour être
parfaitement clair, le critère d’appréciation pour vérifier si l’augmentation au 1er octobre serait maintenue doit être lié a
minima au retour effectif à l’équilibre du solde net de la surcharge pour octobre 2017. L’approbation de cette option ne
permettra pas de reprendre instamment le paiement des exonérations partielles ; la reprise de paiement n’intervenant
progressivement qu’en fonction d’un retour avéré à l’équilibre du solde net de la surcharge CV wallons, sans le mettre en
danger. »
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66. In haar brief van 17 februari 2017 herformuleert Elia haar vraag tot goedkeuring opnieuw als
volgt:
“Elia benadrukt dat zij zo snel mogelijk een antwoord wenst te ontvangen over deze kwestie
en dat zij hoopt dat haar hoofdvoorstel of haar ondergeschikte voorstel, zoals beschreven
in haar voorstel van 13 januari 2017, wordt goedgekeurd. .24

6.6.

ANALYSE VAN DE CREG

67. Zoals de CREG benadrukte in haar brief van 19 januari 2017 bevat het aangepaste tariefvoorstel
een voorstel met meerdere alternatieven, hetgeen niet strookt met de rolverdeling van de
tariefregulering zoals vastgelegd in de wetten en regelgeving. Krachtens die regelgeving moet Elia één
tariefvoorstel formuleren, dat dan eenvoudigweg door de CREG wordt goedgekeurd of verworpen. De
beheerder van het plaatselijke transmissienet hoort geen verschillende tariefvoorstellen te
formuleren, net zomin als de CREG uit verschillende geformuleerde voorstellen hoort te kiezen welk
voorstel moet worden goedgekeurd en welk voorstel moet worden verworpen.
In haar brief van 25 januari 2017 meent Elia het door de CREG aangekaarte probleem te kunnen
omzeilen door geen alternatief voorstel maar een tweeledig voorstel te formuleren, waarbij het eerste
voorstel in hoofdorde en het tweede ondergeschikt wordt geformuleerd.
68. Bij deze nieuwe formulering hoeft de CREG niet meer te kiezen welk voorstel zij goedkeurt. Het
tariefvoorstel is tweeledig, terwijl de CREG in haar brief van 19 januari duidelijk had aangegeven dat
Elia één enkel voorstel moest formuleren. Te weten:
-

in artikel 12, § 6, en § 7, van de Elektriciteitswet wordt bepaald dat de netbeheerder één
tariefvoorstel ("het" voorstel) moet opstellen; het gebruik van de meervoudsvorm in
artikel 12 van de Elektriciteitswet geeft slechts de opeenvolging aan van de voorstellen in
de tijd;

-

hetzelfde geldt voor de tariefmethodologie in de verschillende bepalingen - het gebruik
van de meervoudsvorm geeft eveneens slechts aan dat de tariefvoorstellen elkaar
opvolgen in de tijd. In het commentaar bij artikel 5 van de tariefmethodologie worden
bovendien de verschillende rollen in het tariefproces benadrukt:

-

de CREG is duidelijk bevoegd om te beslissen over de door de netbeheerder ingediende
tariefvoorstellen. Daaruit volgt dat de netbeheerder bevoegd is om voorstellen uit te
werken en in te dienen. De CREG wijst er nogmaals op dat de netbeheerder, zeker wat
betreft de transmissietarieven, verantwoordelijk is voor het indienen van concrete
voorstellen, niet alleen wat betreft de berekening van de tarieven maar ook wat betreft
de toepassingsregels en de actoren die de kosten moeten dragen (p. 24).

-

ook de overeenkomst van 25 augustus 2014 heeft tot doel dat er één enkel tariefvoorstel
wordt ingediend.

24

Letterlijke vertaling van : « Elia se permet d’insister avec force pour pouvoir recevoir dans les meilleurs délais, une décision
en cette matière, que nous espérons d’approbation, qu’il s’agisse de notre proposition principale ou de sa subsidiaire telle que
décrite dans notre proposition datée du 13 janvier 2017. ».
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-

in haar tariefbeslissing (B)030120-CDC-116 van 20 januari 2003, die werd genomen in het
kader van een tariefvoorstel met verschillende varianten, bepaalde de CREG het
volgende:
“De uitdrukking "tariefvoorstel" is gedefinieerd in artikel 1, paragraaf 2, 2°, van het
koninklijk besluit van 4 april 2001 als "het voorstel van de netbeheerder omvattende al
de tarieven die hij elk jaar aan de commissie ter goedkeuring dient voor te leggen,
overeenkomstig artikel 12, § 1, van de wet".
De netbeheerder moet dus jaarlijks één enkel tariefvoorstel bij de CREG indienen, en geen
drie.” (§ 7)
Mutatis mutandis geldt in casu dezelfde oplossing.

69. Zoals de CREG al aanhaalde in haar brief van 25 januari 2017 - en overigens ook in haar
formulering in het voorstel van 13 januari - moet zij in beginsel het aangepaste tariefvoorstel als
onontvankelijk beschouwen.
In het algemeen belang moet de CREG echter een duidelijk signaal geven aan de Waalse regering wat
betreft het niveau van de toeslag die de volgende maanden van toepassing zal zijn. Daarom meent de
CREG dat zij het aangepaste tariefvoorstel van Elia niet eenvoudigweg mag verwerpen.
Toch benadrukt de CREG dat zij, in de toekomst, elk meerledig tariefvoorstel van Elia zal verwerpen,
of dat voorstel nu geformuleerd is in de vorm van verschillende alternatieven, of een hoofdvoorstel en
een (of meerdere) ondergeschikt(e) voorstel(len) bevat, of welke andere formulering dan ook bevat
waaruit kan worden afgeleid dat het voorstel meerledig is.
70. In casu moet de CREG, door de formulering in het aangepaste tariefvoorstel van Elia, eerst het
hoofdvoorstel analyseren en als zij dat verwerpt, daarna het ondergeschikte voorstel analyseren.
71. Over de kritiek van Elia op de ontwerpbeslissing dat die niet vermeldt “welke punten van het
tariefvoorstel moeten worden aangepast”, moet vooraf nog worden opgemerkt dat er volgens de
ontwerpbeslissing van de CREG geen aangepast tariefvoorstel moest worden ingediend. In de
ontwerpbeslissing werd het geactualiseerde tariefvoorstel inderdaad verworpen en werd er
geconcludeerd dat elke beslissing over een nieuw geactualiseerd tariefvoorstel, dat als doel heeft de
eerste term van het tarief te verhogen voor 1 september 2017, misplaatst zou zijn. Op grond van die
conclusie had het geen zin dat de CREG in haar ontwerpbeslissing vermeldde welke elementen
moesten worden aangepast met het oog op een goedkeuring. Een dergelijke vermelding is de facto
strijdig met de goedgekeurde ontwerpbeslissing.
Anderzijds heeft een ontwerpbeslissing in elk geval het karakter van een voorbereidende handeling.
Daarom doet de afwezigheid van de elementen die moeten worden gewijzigd met het oog op een
goedkeuring in de ontwerpbeslissing geen afbreuk aan de wettigheid van die beslissing en is die ook
niet strijdig met de overeenkomst van 25 augustus 2014. Bovendien had Elia zonder problemen het
aangepaste tariefvoorstel kunnen indienen.
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6.6.1.

Analyse van het hoofdvoorstel van Elia

72. Het hoofdvoorstel in het aangepaste tariefvoorstel van Elia beoogt een verhoging van het tarief
tot 21,5859 €/MWh exclusief btw, voor inwerkingtreding op 1 februari 2017.
73. Zoals hierboven vermeld, heeft Elia dat tariefvoorstel ingediend op basis van artikel 8 van de
overeenkomst van 25 augustus 2014. Ook al vermeldt zij dat niet expliciet in de verschillende
documenten die werden neergelegd ter ondersteuning van het geactualiseerde tariefvoorstel, meent
Elia met andere woorden dat een tariefherziening voor de openbare dienstverplichting voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië noodzakelijk is omdat
het tarief, zoals het momenteel en in de toekomst wordt toegepast, niet meer evenredig is.
74. Om het onevenredige karakter van het tarief te motiveren, baseert Elia zich op de criteria die
door de CREG werden toegepast bij verschillende beslissingen over tarieven voor openbare
dienstverplichtingen en die voor het eerst werden toegepast door een beslissing van 19 december
2013. Die beslissing vermeldt meer bepaald het volgende:
"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)."

75. Eerst moeten we opmerken dat, in tegenstelling tot was is beschreven in de beslissing van de
CREG van 8 december 2016, noch het beginsel van een tariefaanpassing als de tarieven onevenredig
zijn geworden, noch de criteria voor de beoordeling van het (on)evenredige karakter van de tarieven
voor openbare dienstverplichtingen voorkomen in de tariefmethodologie. Die criteria vormen wel
degelijk een regulerende praktijk maar in voorkomend geval kan de CREG daarvan afwijken mits een
goede motivering.
Dat geldt ook voor de regel van artikel 12, § 9, van de Elektriciteitswet, waarin het volgende wordt
bepaald: de CREG "oefent haar tariefbevoegdheid uit om aldus een stabiele en voorzienbare regulering
te bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt " en "ze waakt over het
behoud van de continuïteit van de beslissingen die zij heeft genomen in de loop van de voorgaande
gereguleerde periodes, onder andere inzake de waardering van de gereguleerde activa". Die bepaling
verplicht de CREG er niet toe een tariefvoorstel anders te beoordelen in het licht van een vorige
beslissing, zodat zij rekening kan houden met de bijzonderheden en de omstandigheden die eigen zijn
aan elk voorstel.
Elke andere interpretatie zou tot gevolg hebben dat de beoordelingsvrijheid van de toezichthouder
teniet wordt gedaan.
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76. Bovendien merkt de CREG op dat zij, in dezelfde beslissing waarin zij voor het eerst de
beoordelingscriteria aanhaalde voor het (on)evenredige karakter van de tarieven voor openbare
dienstverplichtingen, al een uitspraak had gedaan over een voorstel - dat Elia ondertussen ingetrokken
heeft - tot verhoging van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië.
Zoals blijkt uit de manier waarop het wordt voorgesteld in de hierboven vermelde beslissing, is het
duidelijk dat het tekort, dat voortvloeit uit de openbare dienstverplichting en gezien tegen de
achtergrond van de hoogte van het tarief van die openbare dienstverplichting, minder hoog was dan
vandaag.
Toch houdt de CREG, bij haar beoordeling van de nood aan een tariefverhoging, rekening met een
reeks elementen die eigen zijn aan die openbare dienstverplichting en besluit zij, in fine, dat het niet
nodig is om het tarief te wijzigen.
De CREG heeft rekening gehouden met verschillende elementen, zoals de intentie van de Waalse
overheid om, op het moment van de hierboven vermelde beslissing, een mechanisme voor plaatsing
in reserve van de groenestroomcertificaten in te voeren. De CREG stelde in haar beslissing vast dat
“die bevestiging recent en duidelijk onvolledig [was]”. Toch stelde de CREG dat zij, in dat opzicht, “geen
fout signaal wilde geven over het beleid van het Waalse gewest door een beslissing op een te korte
termijn te nemen” (§ 38).
De CREG wijst er overigens op dat het al dan niet ontstaan van kruissubsidiëring door het tekort van
de openbare dienstverplichting voor haar “een duidelijk controlepunt” vormt.
77. De overwegingen hierboven tonen aan dat de vooraf gedefinieerde criteria voor de beoordeling
van het (on)evenredige karakter van een tarief voor een openbare dienstverplichting niet absoluut
mogen worden toegepast maar dat er rekening moet worden gehouden met de omstandigheden in
casu. Er moet dus worden bepaald of het tarief dat wordt toegepast al dan niet onevenredig is. Het
bestaan van - of het erkende risico op - kruissubsidiëring wordt in dat opzicht beschouwd als een
aanwijzing voor een onevenredig tarief.
78. In casu moet er, zoals in 2013, worden vastgesteld dat de Waalse regering aan de CREG
meedeelde dat zij maatregelen wilde nemen om de begroting van de openbare dienstverplichting ten
laste van Elia opnieuw in evenwicht te brengen binnen een redelijke termijn: zij heeft aan de CREG en
aan Elia een voorontwerp van decreet overgemaakt, in eerste lezing goedgekeurd door de Waalse
regering, dat tot doel had een “temporiseringsoperatie” in te voeren, waardoor een of meerdere door
de regering aangewezen personen een bepaalde hoeveelheid groenestroomcertificaten van Elia zullen
kopen.
Tijdens een vergadering die onlangs werd gehouden op het kabinet van de Waalse minister voor
Energie hebben de vertegenwoordigers van de minister aan de CREG bevestigd dat de minister de
temporiseringsoperatie in werking wilde stellen in de loop van de zomer van 2017.
79. Rekening houdend met de wil van de Waalse regering om over enkele maanden de financiële
last, die is verbonden aan de openbare dienstverplichting voor Elia om Waalse
groenestroomcertificaten te kopen, aanzienlijk te doen dalen, kan de CREG het hoofdvoorstel van Elia,
een verhoging van het tarief van die openbare dienstverplichting vanaf 1 februari 2017, niet
aanvaarden, omdat zij dan het risico loopt een onevenredige beslissing te nemen.
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Met het oog daarop en rekening houdend met het verwachte resultaat van de temporiseringsoperatie,
kan de – hoewel aanzienlijke - last die Elia moet dragen tot de operatie in werking treedt, niet als
onevenredig worden beschouwd.
De CREG stelt meer bepaald vast dat Elia niet kan aantonen dat het huidige tarief van de openbare
dienstverplichting heeft geleid (of op korte termijn zal leiden) tot een verhoging van de
financieringskost van Elia, die kruissubsidiëring met zich heeft meegebracht (of met zich zal
meebrengen) tussen de Waalse consumenten en de gebruikers van het plaatselijke transmissienet in
een ander gewest.
80.
Het uitstellen van een tariefverhoging naar een datum na de geschatte inwerkingtreding van de
temporiseringsoperatie daarentegen vormt volgens Elia geen onevenredige last voor haar. Het bewijs
daarvoor: Elia heeft dat uitstel zelf voorgesteld, onder bepaalde voorwaarden. Dat toont aan dat het
behouden van het tarief op de huidige waarde gedurende enkele maanden, samen met een duidelijk
uitzicht op de gevolgen van een vertraging in de uitvoering van de temporiseringsoperatie, volgens Elia
niet onevenredig is.
81. De CREG wil tegemoet komen aan de intentie van de Waalse regering om het tarief voor de
openbare dienstverplichting, in de mate van het mogelijke, niet te verhogen en meent dus dat het
huidige tarief behouden moet blijven gedurende de periode die de Waalse regering nodig acht om het
temporiseringsmechanisme uit te voeren, dus tot en met 30 september.
Tot die datum is het behoud van het tarief op het huidige niveau evenredig.
Zoals blijkt uit figuur 1 hieronder blijft de negatieve nettopositie van het tarief - geleidelijk ontstaan in
het verleden - relatief stabiel tot het derde kwartaal van 2017 (zie de zwarte stippellijn). Volgens de
verwachtingen van Elia zal die negatieve nettopositie pas aanzienlijk veranderen vanaf het vierde
kwartaal van 2017.
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Figuur 1: Slide gepresenteerd tijdens de hoorzitting van 6 januari 2017 (bron : Elia)25

82. Bovendien stelt de CREG vast dat een onmiddellijke verhoging van de toeslag, wat voor Elia de
voorkeursoptie is, in strijd is met de verklaringen van Elia in haar aangepaste tariefvoorstel, waarin het
volgende staat:
“Toch is Elia bereid rekening te houden met de aankondigingen en handelingen van de
Waalse regering met het oog op het zo snel mogelijk invoeren van een
temporiseringsmechanisme en met de richting die de CREG aangeeft in haar
ontwerpbeslissing, namelijk dat het tarief niet meteen wordt verhoogd maar dat de
initiatieven tot ontwikkeling van het nieuwe temporiseringsmechanisme een kans krijgen
zodat de verhoging vermeden wordt." 26

83. Om de hierboven aangehaalde redenen verwerpt de CREG het hoofdvoorstel van Elia, namelijk
een actualisering van de toeslag tot 21,5859 €/MWh, voor inwerkingtreding op 1 februari 2017.
Het verwerpen van het hoofdvoorstel van Elia is niet in strijd met artikel 42bis, § 1, van het
Elektriciteitsdecreet. Dat artikel bepaalt in hoofdzaak dat alle kosten die voortvloeien uit de openbare
dienstverplichtingen ten laste van de beheerder van het plaatselijke transmissienet betreffende de
aankoop van groenestroomcertificaten gedekt worden door de betrokken toeslag.

25

Enkel beschikbaar in het Frans.
Letterlijke vertaling van : « Toutefois, Elia est prête à prendre en considération les annonces et les actions prises par le
Gouvernement wallon visant à instaurer un mécanisme de temporisation dans les meilleurs délais, et l’orientation que la CREG
a laissé entrevoir dans son projet de décision, s’inscrivant dans la volonté de ne pas appliquer dès aujourd’hui une
augmentation du tarif mais de donner une chance aux initiatives prises devant aboutir à la mise sur pied prochaine de ce
nouveau mécanisme de temporisation de telle manière à éviter ladite augmentation. »
26
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Noch in het verleden, noch in het kader van deze beslissing had of heeft de CREG de bedoeling terug
te komen op het beginsel dat alle kosten die voortvloeien uit de betrokken openbare dienstverplichting
volledig worden gedekt door de toeslag. Toch betekent het naleven van dat beginsel niet dat die
dekking onmiddellijk of automatisch is. Als dat de bedoeling van de Waalse wetgever zou zijn geweest,
zou hij een ander mechanisme hebben ontworpen, dat nu geldig zou zijn en uitdrukkelijk zou bepalen
dat de CREG de verhoging van de toeslag "toestaat"27.
6.6.2.

Analyse van het ondergeschikte voorstel van Elia

84. Het ondergeschikte voorstel in het aangepaste tariefvoorstel van Elia bestaat uit het verhogen
van het tarief tot 23,5394 €/MWh exclusief btw, voor inwerkingtreding op 1 oktober 2017.
85. De CREG stelt vast dat die tweede optie strookt met de intentie van de Waalse regering om zo
snel mogelijk een temporiseringsoperatie door te voeren.
Die optie strookt eveneens niet met de intentie van Elia in het aangepaste tariefvoorstel om rekening
te houden met de aankondigingen en handelingen van de Waalse regering met het oog op het zo snel
mogelijk invoeren van een temporiseringsmechanisme en om, zoals de CREG voorstelt in haar
ontwerpbeslissing, het tarief niet meteen te verhogen maar een kans te geven aan de initiatieven tot
ontwikkeling van het nieuwe temporiseringsmechanisme zodat de verhoging op die manier vermeden
wordt.
Zoals blijkt uit figuur 1 hierboven stelt de CREG vast dat, als deze tweede optie wordt gekoppeld aan
een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van de vrijstellingen (zie volle oranje lijn), de nettopositie van
het tarief veel sneller opnieuw in evenwicht zal zijn dan met de eerste optie die de CREG heeft
verworpen (zie volle zwarte lijn).
86.

Elia koppelt de toepassing van deze tweede optie aan de volgende voorwaarden:
“In het geval de Waalse temporiseringsoperatie wordt goedgekeurd, in werking treedt en
leidt tot het herstellen het evenwicht van de nettopositie van de toeslag voor Waalse
groenestroomcertificaten vóór oktober 2017, kan de CREG dat bij de tweede optie
vaststellen en de verhoging schrappen (zie criterium 2)."28

87. Kort samengevat moet voor Elia het behoud van het huidige tarief worden gekoppeld aan de
uitvoering van bepaalde voorwaarden, zoals de zekerstelling dat de nettopositie van de toeslag
opnieuw in evenwicht is tegen oktober 2017, wat de CREG dan moet vaststellen middels een beslissing
waarbij de verhoging die thans wordt goedgekeurd dan wordt geschrapt.
88. Volgens de CREG moet deze voorwaarde, wat betreft de terugkeer naar een evenwicht, als volgt
worden geïnterpreteerd: Elia moet er zeker van zijn dat de nettopositie van de toeslag opnieuw in
evenwicht is tegen oktober 2017. Deze voorwaarde betekent geenszins een terugkeer naar een
evenwichtspositie op die datum, dat wordt overigens door geen enkel scenario ondersteund.

27

Zie bijvoorbeeld artikel 42bis, § 8, al. 3.
Letterlijke vertaling van : « Dans le cas de la seconde option, et si le régime de temporisation était adopté, devenait
opérationnel et menait à assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge CV wallons pour octobre 2017, la CREG
pourrait le constater et supprimer ladite augmentation. »
28
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In haar brief van 25 januari 2017 voegt Elia daar nog de volgende verduidelijking aan toe:
“Voor alle duidelijkheid, het beoordelingscriterium om na te gaan of de verhoging op 1
oktober behouden blijft, moet minstens het evenwicht zijn van de nettopositie van de
toeslag tegen oktober 2017."29

De CREG meent eerste en vooral vooral dat er geen rekening moet worden gehouden met die
verduidelijking. In haar brief van 19 januari 2017 heeft de CREG inderdaad aan Elia gevraagd om
“duidelijk aan te geven welke van de twee opties in het dossier, dat op 13 januari werd ontvangen,
[moest] worden beschouwd als het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel”. De CREG heeft nooit
gevraagd om de voorstellen te verduidelijken of te wijzigen. De CREG onderzoekt dus het
ondergeschikte voorstel van Elia, zonder rekening te houden met de wijziging ervan via de brief van 25
januari 2017.
Het herstel van het evenwicht van de toeslag GSC tegen oktober 2017 is overigens niet realistisch. Elia
heeft dat ook niet gevraagd in haar hoofdvoorstel (dat, ter herinnering, een onmiddellijke verhoging
van de toeslag met zich meebrengt). Volgens het hoofdvoorstel en overeenkomstig figuur 1 hierboven,
wordt de evenwichtspositie hersteld in het tweede kwartaal van 2019. Zoals geformuleerd in de brief
van 25 januari 2017, moet deze voorwaarde in elk geval worden beschouwd als onevenredig.
89. Zoals nu geformuleerd, lijken de voorwaarden voor het behoud van het huidige tarief echter
moeilijk aanvaardbaar.
Enerzijds is de tijdsspanne tussen deze beslissing en 1 oktober 2017 relatief kort, terwijl er relatief veel
tijd nodig kan zijn voor de goedkeuring en publicatie van een nieuwe beslissing van de CREG30. Volgens
de CREG zijn dat argumenten tegen de goedkeuring van een nieuwe beslissing vóór 1 oktober 2017 die
moet vaststellen dat de gestelde voorwaarden vervuld zijn en de tariefverhoging moet schrappen.
Anderzijds kan de CREG voor 1 oktober 2017 moeilijk een beslissing nemen die vaststelt dat het
evenwicht van de nettopositie van de toeslag is hersteld tegen oktober 2017, de CREG kan dat pas na
die periode vaststellen.
Bovendien stelt de CREG vast dat een zekerheidsstelling dat het evenwicht van de nettopositie van de
toeslag wordt hersteld, kan worden gekoppeld aan een aantal contractuele operaties waarvan de
goede afloop gedeeltelijk afhankelijk is van Elia. Het zijn dus louter potestatieve voorwaarden van Elia.
90. De CREG meent dus dat er een mechanisme moet worden goedgekeurd, dat automatisch het
tarief bepaalt dat zal gelden vanaf 1 oktober 2017, op basis van de onbetwistbare verwezenlijking van
de voorwaarden en dus niet afhankelijk van de goede wil van Elia.

29

Letterlijke vertaling van : « Ainsi, pour être parfaitement clair, le critère d’appréciation pour vérifier si l’augmentation au
1er octobre serait maintenue doit être lié a minima au retour effectif à l’équilibre du solde net de la surcharge pour octobre
2017. »
30
We moeten minstens de volgende stappen doorlopen: de CREG vraagt aan Elia een geactualiseerd tariefvoorstel in te
dienen => Elia stelt het geactualiseerde tariefvoorstel op en dient het in => De CREG stelt een goedkeuringsbeslissing op en
zendt die naar Elia => de CREG publiceert die beslissing, rekening houdend met de voorschriften voor het taalgebruik.
Dat proces kan aanzienlijk langer worden als het geactualiseerde tariefvoorstel onvoldoende is gemotiveerd: de CREG vraagt
aan Elia een geactualiseerd tariefvoorstel in te dienen => Elia stelt het geactualiseerde tariefvoorstel op en dient het in => de
CREG vraagt bijkomende informatie => Elia antwoord op de vraag om bijkomende informatie van de CREG => de CREG stelt
de ontwerpbeslissing voor de weigering op en verstuurt die => Elia wordt gehoord => Elia dient een aangepast geactualiseerd
tariefvoorstel in => de CREG stelt de goedkeuringsbeslissing op en stuurt die naar Elia => de CREG publiceert de beslissing,
rekening houdend met de voorschriften voor het taalgebruik.
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In dat opzicht lijkt het koppelen van de verhoging van de toeslag aan de goedkeuring en/of publicatie
in het Belgisch Staatsblad - of de afwezigheid van een dergelijke goedkeuring of publicatie - van de
nodige beslissingen voor de uitvoering van de certificering een voldoende voorwaarde.
91. Om de hierboven aangehaalde redenen besluit de CREG het ondergeschikte voorstel van Elia in
het aangepaste tariefvoorstel goed te keuren, mits afwijking van de toepassingsvoorwaarden die Elia
in dat voorstel oppert.
Gelet op het overleg met de Waalse minister voor Energie op 10 februari 2017 besluit de CREG dat de
tariefverhoging tot 23,5394 €/MWh exclusief btw in werking zal treden op 1 oktober 2017, op
voorwaarde dat het ministerieel besluit waarin het maximum aantal groenestroomcertificaten wordt
vastgelegd dat de verantwoordelijken voor de temporiseringsoperaties moeten verwerven in de loop
van het kwartaal niet voor die datum wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of dat de beslissing
van de Waalse regering, waarbij de personen worden aangewezen die belast worden met het
uitvoering van de temporiseringoperaties niet voor die datum wordt goedgekeurd. Indien de CREG
ondertussen echter vaststelt dat, volgens de meest recente informatie waarover zij beschikt, het
bedrag van 23,5394 €/MWh niet meer voldoet aan de vereiste van evenredigheid van de tarieven voor
openbare dienstverplichtingen, zal zij, op basis van artikel 8, § 2, van de overeenkomst van 25 augustus
2014 aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet een geactualiseerd tariefvoorstel vragen
over de hoogte van die toeslag. Over dat geactualiseerde voorstel moet dan in elk geval voor 1 oktober
2017 worden beslist.
Indien, a contrario, het hierboven vermelde besluit en de hierboven vermelde beslissing respectievelijk
worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en worden goedgekeurd voor 1 oktober 2017, wordt
de hierboven vermelde verhoging niet van kracht. Het tarief voor de openbare dienstverplichting voor
de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energiebronnen in Wallonië blijft dan op
het huidige niveau, met name 13,8159 €/MWh.

7.

CONCLUSIE

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de Elektriciteitsmarkt ;
Gelet op het Decreet van de Waalse regering van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de
regionale elektriciteitsmarkt ;
Gelet op het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet in eerste lezing
goedgekeurd door de Waalse regering op 24 november 2016 ;
Gelet op de tariefmethodologie ;
Gelet op de overeenkomst van 25 augustus 2014 ;
Gelet op het geactualiseerde tariefvoorstel van Elia van 31 oktober 2016 ;
Gelet op de ontwerpbeslissing (B) 658E/43 van de CREG van 23 december 2016 ;
Gelet op de hoorzitting van Elia op 6 januari 2017 ;
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Gelet op het aangepast tariefverslag van 13 januari 2017 ;
Gelet op de brieven van Elia van 25 januari en 17 februari 2017 ;
Gelet op de vergadering van de CREG met de Waalse minister voor Energie van 10 februari 2017 ;
Gezien de Waalse regering beslist heeft om een bepaald aantal maatregelen te nemen om het stabiele
karakter van de eerste term van het tarief op 13,8159 €/MWh te garanderen, zoals de invoering van
de operatie van de plaatsing in reserve en de eerste stappen van de inwerkingtreding van de
temporiseringsoperatie ;
Overwegende dat de geplande temporiseringsoperatie in het bijzonder het nettobedrag van het tarief
aanzienlijk kan verlagen;
Overwegende dat, volgens de laatste aan de CREG meegedeelde informatie, die
temporiseringsoperatie in de zomer van 2017 en ten laatste voor 1 oktober 2017 zou worden
ingevoerd, wat werd bevestigd door de vertegenwoordigers van de Waalse minister voor Energie
tijdens een vergadering van de CREG met die vertegenwoordigers op 10 februari 2017;
Overwegende dat Elia, in haar aangepaste tariefvoorstel van 13 januari 2017, zegt bereid te zijn
rekening te houden met de aankondigingen en handelingen van de Waalse regering met het oog op zo
snel mogelijk invoeren van een temporisingsmechanisme en met de richting die de CREG uitgaat in
haar ontwerpbeslissing, namelijk om momenteel geen tariefverhoging toe te passen maar de genomen
initiatieven die moeten leiden tot het invoeren van een temporiseringsmechanisme een kans te geven
om zo de verhoging te vermijden.
Overwegende dat Elia, in haar aangepaste tariefvoorstel van 13 januari 2017, geen herstel vraagt van
de nettopositie van het tarief tegen de maand oktober 2017 maar op middellange termijn, in casu eind
2019;
Overwegende dat Elia het onevenredige karakter van het huidige tarief niet heeft aangetoond, in de
veronderstelling dat vanaf 1 oktober 2017 ofwel de temporiseringsoperatie zal zijn ingevoerd, ofwel
het huidige tarief aanzienlijk zal zijn verhoogd;
Overwegende dat de CREG het redelijk acht de bevoegde overheid een realistische termijn te geven
om de temporiseringsoperatie in te voeren;
Overwegende dat het temporiseringsmechanisme, indien het wordt goedgekeurd, ingevoerd en leidt
tot een herstel van het evenwicht van de nettopositie van het tarief tegen oktober 2017, voldoende is
om te garanderen dat geen tariefverhoging zal worden toegepast op 1 oktober 2017;
Overwegende dat de CREG, wat betreft de tarifaire aspecten die zijn verbonden aan de
temporiseringsoperatie, bereid is Elia dezelfde garanties te geven als deze in het kader van de plaatsing
in reserve;
De CREG verwerpt de verhoging van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië tot 21,5859 €/MWh
voor de inwerkingtreding vanaf 1 februari 2017.
De CREG keurt de verhoging goed van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië tot 23,5394 €/MWh met
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ingang van 1 oktober 2017, op voorwaarde dat het ministerieel besluit tot vaststelling van het
maximum aantal groenestroomcertificaten die de personen belast met de temporiseringsoperatie
moeten verwerven in de loop van het kwartaal niet voor die datum wordt gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad of dat de beslissing van de Waalse regering tot benoeming van de personen die belast
worden met de temporiseringsoperatie niet voor die datum wordt goedgekeurd. Indien de CREG
ondertussen echter vaststelt dat, volgens de meest recente informatie waarover zij beschikt, het
bedrag van 23,5394 €/MWh niet meer voldoet aan de vereiste van evenredigheid van de tarieven voor
openbare dienstverplichtingen, zal zij, op basis van artikel 8, § 2, van de overeenkomst van 25 augustus
2014 aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet een geactualiseerd tariefvoorstel vragen
over de hoogte van die toeslag. Over dat geactualiseerde voorstel moet dan in elk geval voor 1 oktober
2017 worden beslist.
Ingeval, a contrario, het hierboven vermelde besluit en de hierboven vermelde beslissing
respectievelijk worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en worden goedgekeurd voor 1 oktober
2017, wordt de hierboven vermelde verhoging niet van kracht. Het tarief voor de openbare
dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energiebronnen
in Wallonië blijft dan op het huidige niveau, met name 13,8159 €/MWh.



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

Laurent JACQUET
Directeur
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Marie-Pierre FAUCONNIER
Voorzitster van het Directiecomité
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BIJLAGE 1
[integraal vertrouwelijk document]

Ontwerpbeslissing (B)658E/43 van 23 december 2016 betreffende het gedeelte
van het geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is
ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

BIJLAGE 2
Proces-verbaal van de hoorzitting van 6 januari 2017 betreffende de
Ontwerpbeslissing (B)658E/43 van 23 december 2016 betreffende het gedeelte
van het geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is
ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de
financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

BIJLAGE 3
[integraal vertrouwelijk document]

Aangepast geactualiseerd tariefvoorstel van de nv Elia System Operator van
13 januari 2017
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PROCES-VERBAAL
van de hoorzitting van 6 januari 2017
over de ontwerpbeslissing (B)658E/43 van 23 december 2016 over het
gedeelte van het geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator
nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen
voor de financiering van de maatregelen ter ondersteuning van de
hernieuwbare energiebronnen in Wallonië

Aanwezig:
De CREG, vertegenwoordigd door:
de heer L. JACQUET (voorzitter van de vergadering), de heren K. LOCQUET en A. TIREZ
(directeurs), de heren J. LAERMANS en P. BOUCQUEY (hoofdadviseurs), de heer B. LIBERT
en mevrouw L. COZIGOU (adviseurs)
Elia System Operator, vertegenwoordigd door:
de heer C. PEETERS (Chief Executive Officer), mevrouw P. FONCK (Directeur External
Relations) en de heer J. DAMILOT (verantwoordelijke PRA)
Verontschuldigd:
mevrouw M-P FAUCONNIER (Voorzitster van het directiecomité van de CREG)

De hoorzitting vindt plaats in lokaal 12.09 (12de verdieping) van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38 te
1040 Brussel.
De heer Jacquet opent de vergadering om 14u05.

Hij verwelkomt de vertegenwoordigers van Elia System Operator nv (hierna: Elia). Hij vermeldt dat Elia
beroep heeft gedaan op de mogelijkheid, voorzien in de overeenkomst van 25 augustus 2014, om
gehoord te worden over de ontwerpbeslissing (B)658E/43 van 23 december 2016 en vraagt of Elia
bezwaar heeft tegen de audio-opname van de hoorzitting. Hij noteert dat Elia geen bezwaar heeft en
geeft het woord aan de vertegenwoordigers van Elia.
De directeur External Relations van Elia bedankt de CREG voor haar ontvangst en voor het organiseren
van deze hoorzitting op vraag van Elia.
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Elia zal haar argumentatie voorstellen op basis van slides en overhandigt een kopie van de presentatie
aan de vertegenwoordigers van de CREG. In haar presentatie heeft Elia haar voornaamste
bedenkingen en opmerkingen opgenomen. Ze zal nog andere commentaren indienen in haar
aangepast geactualiseerd tariefvoorstel. Ze stelt voor om deze elementen opeenvolgend te
behandelen en systematisch het standpunt van Elia uit te leggen. Elia is het ermee eens dat deze
presentatie geldt als dat gedeelte van het proces-verbaal dat verband houdt met haar bedenkingen en
opmerkingen (zie kopie van de presentatie in bijlage).
De drie leden van de delegatie van Elia nemen opeenvolgend het woord om de slides te bespreken.
Elia dringt erop aan dat de CREG voor eind januari 2017 beslist.
De heer Jacquet bedankt de vertegenwoordigers van Elia voor de presentatie. Hij stelt vast dat er geen
andere elementen moeten gerapporteerd worden, bedankt Elia voor de hoorzitting en sluit de
hoorzitting af om 14u50.

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, vertegenwoordigd door:

Chris Peeters
Chief Executive Officer

Pascale Fonck
Directeur External Relations

Julien Damilot
Verantwoordelijke PRA

De CREG, vertegenwoordigd door:

Laurent Jacquet
Directeur
Controle prijzen en rekeningen

Koen Locquet
Directeur
Algemene zaken

Andreas Tirez
Directeur
Technische werking van de markt

Bijlage : Slides van Elia : « Projet de Décision de la CREG du 23 décembre 2016 – 6 janvier 2017 »1

1

Enkel beschikbaar in het Frans.
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