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INTRODUCTION 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) neemt hierbij een 
beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel met betrekking tot de tarieven voor openbare 
dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, met toepassing vanaf 1 januari 2019, ingediend door 
Elia System Operator nv (hierna : Elia). Elia stelt de aanpassing voor vanaf 1 januari 2019 van een aantal 
tarieven voor openbare dienstverplichtingen enerzijds en van een reeks toeslagen anderzijds. 

Dit geactualiseerd tariefvoorstel bestaat uit een ex ante rapport over de “tarieven voor openbare 
dienstverplichtingen” en “taksen en toeslagen”, met uitzondering van de gegevens voor de 
strategische reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2019 » (sic) en op 28 september 2018 aan de CREG 
overgemaakt.  

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat de beslissing zes delen: 

1) het wettelijk kader ; 

2) het overzicht van de antecedenten ; 

3) de CREG analyseert het tariefvoorstel van Elia en gaat na of er een aanleiding bestaat om 
de tarieven te wijzigen en, indien ja, in welke mate en vanaf welk ogenblik ;  

4) de samenvattende tabel van de wijzigingen aan de tarieven en toeslagen; 

5)  de CREG formuleert een algemeen voorbehoud ;  

5) het dispositief van de beslissing. 

Het directiecomité van de CREG heeft deze beslissing genomen tijdens zijn vergadering van 
25 oktober 2018. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

« 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.  

« Wet van 29 april 1999 » of « elektriciteitswet » : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt.  

« Elia » : Elia System Operator nv die met ingang van 17 september 2002 op federaal niveau 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, laatst gewijzigd op 29 maart 2018 en consulteerbaar op de website van de 
CREG.  

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 nationaal 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 CREG1. 

« Tariefvoorstel » het geheel van documenten bedoeld in artikel 12, § 6 van de elektriciteitswet en in 
artikel 2 van de tariefmethodologie, opgesteld met toepassing van het rapporteringsmodel ex ante. Zo 
bevat het tariefvoorstel het geraamde totaal volume, alle tarieven die ter goedkeuring aan de 
commissie worden voorgelegd (nl. de transmissietarieven enerzijds en de tarieven voor openbare 
dienstverplichtingen anderzijds) en alle andere informatie noodzakelijk voor de controle en de 
evaluatie van de twee bovenvermelde elementen. 

« Aangepast tariefvoorstel » : het tariefvoorstel bedoeld in artikel 4, § 3, 3de lid van de overeenkomst 
van 25 augustus 2014. 

« Geactualiseerd tariefvoorstel » : het tariefvoorstel bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van de 
overeenkomst van 25 augustus 2014. 

                                                           

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

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf
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1. WETTELIJK KADER 

 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. Deze tarieven worden door de CREG geëvalueerd en 
goedgekeurd. De CREG oefent haar bevoegdheden uit in overeenstemming met artikel 23, § 2, 14, van 
de elektriciteitswet. 

 Artikel 12, § 7, van de Elektriciteitswet voorziet: 

“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”.  

 Artikel 12, § 8, van de Elektriciteitswet voorziet dat deze procedure het voorwerp uitmaakt van 
een akkoord tussen de CREG en de netbeheerder en dat bij gebrek aan een akkoord een procedure 
van toepassing is die wordt bepaald in de wet. 

De overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de 
voorstellen tot wijziging van de tarieven werd op 25 augustus 2014 tussen de CREG en Elia System 
Operator nv afgesloten. 

De artikels 8, 10 en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014 bevatten bepalingen met betrekking 
tot de indiening van een geactualiseerd tariefvoorstel. 

 Artikel 12ter van de elektriciteitswet bepaalt het volgende : 

« Art. 12ter. De commissie motiveert en rechtvaardigt volledig en op omstandige wijze haar tariefbeslissingen, 

zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de tariefvoorstellen, teneinde de 

jurisdictionele controle ervan mogelijk te maken.  Indien een beslissing op economische of technische 

overwegingen steunt, maakt de motivering melding van alle elementen die de beslissing rechtvaardigen. 

Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle gegevens die in aanmerking 

werden genomen om deze vergelijking te maken. 

Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar website de handelingen 

met individuele of collectieve draagwijdte die werden aangenomen in uitvoering van haar opdrachten 

krachtens de artikelen 12 tot 12quinquies, alsook iedere gerelateerde voorbereidende handeling, 

expertiseverslag, commentaar van de geraadpleegde partijen.  Bij het verzekeren van deze openbaarheid 

vrijwaart zij de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie en/of informatie met een 

persoonlijk karakter.  De commissie stelt hiertoe, na overleg met de betrokken elektriciteitsbedrijven, 

richtsnoeren op die de informatie aangeven die binnen het toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid valt. 

De commissie hecht aan haar definitieve handeling een commentaar dat de beslissing om de commentaren 

van de geconsulteerde partijen al dan niet in aanmerking te nemen rechtvaardigt. » 

De richtsnoeren van de CREG over de informatie die als vertrouwelijk dient te worden behandeld 
omwille van hun commercieel gevoelig karakter of hun persoonlijk karakter, zoals bedoeld in artikel 
12ter, 3de lid, werden door de CREG vastgelegd in haar beslissing (B)140828-CDC-1336, van 
28 augustus 2014. 

 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. 

 De artikels 12, § 7, en 23, § 2, 2de lid, 14°, van de Elektriciteitswet die verband houden met de 
artikels 8, 10 en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014, vormen de wettelijke basis van 
onderhavige beslissing. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

 Op 28 september 2018 heeft de CREG per brief het ex ante verslag van Elia ontvangen met 
betrekking tot de “tarieven voor openbare dienstverplichtingen” en “taksen en toeslagen”, met 
uitzondering van de gegevens over de strategisch reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2019 » (sic).  

 Op 1 oktober 2018 heeft Elia zijn verslag aan de CREG voorgesteld. 

 Op 5 en 16 oktober 2018 heeft de CREG per e-mail bijkomende inlichtingen gevraagd. 

 Op 12 en 18 oktober 2018 heeft Elia via e-mail aan de CREG geantwoord. 

2.2. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

 Het verslag van Elia van 28 september 2018 vormt een geactualiseerd tariefvoorstel in de zin 
van artikel 8 van de overeenkomst van 25 augustus 20142 met betrekking tot de procedure voor de 
indiening en de goedkeuring van tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven, maar 
heeft enkel betrekking op de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen met 
toepassing vanaf 1 januari 2019.  

Artikel 11 van deze overeenkomst bepaalt : “Indien de tarieven worden gewijzigd overeenkomstig 
artikelen 8, 9 of 10, dan zijn de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst van toepassing [...]” en 
in artikel 2, § 1 van de Overeenkomst wordt het volgende bepaald: “[...] 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”. 

Als het voorstel gaat over keuzes van Elia over de beslissende elementen van de voorziene 
ontwikkelingen dan had er dus in principe door Elia een openbare raadpleging moeten worden 
georganiseerd. De CREG is evenwel, om de hierna uiteengezette redenen, van mening dat in dit geval 
een dergelijke openbare raadpleging niet nodig was. 

 Het voorstel heeft geen betrekking op de transmissietarieven voor de gereguleerde activiteiten 
en de diensten van de netbeheerder, maar op de tarieven van openbare dienstverplichtingen die aan 
hem worden opgelegd en de toeslagen en heffingen die aan de tariefstructuur worden toegevoegd. 
De tarieven voor openbare dienstverplichtingen en de toeslagen hebben betrekking op kosten waarop 
Elia geen greep heeft et/of op kosten die het gevolg zijn van reglementaire beslissingen van openbare 
federale en gewestelijke overheden en/of op kosten die het gevolg zijn van akten die reeds het 
voorwerp hebben uitgemaakt van een raadpleging. Opdat een raadpleging enig belang zou hebben, 
moet ze dus betrekking hebben op de (nieuwe) keuzes die uit meerdere opties zijn gemaakt (de 
beslissende elementen in de zin van artikel 2, § 1).  

 De CREG is dan ook van mening dat er inderdaad geen reden is om een raadpleging te houden 
over de waarden van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen, noch over de toeslagen.  

 In haar voorstel herneemt Elia dezelfde argumentatie dan de CREG, zoals hierboven uiteengezet, 
om haar keuze te rechtvaardigen om een dergelijke publieke raadpleging niet te organiseren. 

                                                           

2 Overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen tot wijziging van de tarieven, 
25 augustus 2014. 
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3. ANALYSE 

3.1. DE EVALUATIECRITERIA VAN DE CREG 

 In overeenstemming met de tariefmethodologie 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 
aanpassingen 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). 

Dat aan deze criteria wordt tegemoetgekomen aan de hand van een ODV-tarief of van een toeslag 
houdt echter niet noodzakelijk een wijziging van de waarde ervan in: externe elementen, zoals 
bijvoorbeeld de wil van de overheidsinstantie die aan de basis ligt van de ODV of van de toeslag, 
kunnen ervoor zorgen dat de CREG een door Elia voorgestelde wijziging weigert, of, omgekeerd, dat 
ze het behoud van een waarde die niet meer in verhouding staat, goedkeurt. In dat geval wordt de 
beslissing van de CREG naar behoren verantwoord en in de tijd beperkt. 

 Het spreekt voor zich dat een wettelijke of reglementaire aanpassing van de heffingen en 
toeslagen opgelegd aan de netbeheerder eveneens leidt tot een aanpassing van de 
overeenstemmende tariefcomponent.  

 De eventuele voorgestelde aanpassingen kunnen in geen geval verband houden met de 
regulatoire saldi van de vorige regulatoire periodes. 

3.2. HET GEACTUALISEERDE TARIEFVOORSTEL VAN ELIA 

 Het voorstel ingediend door Elia bevat de gegevens die nodig zijn voor : 

- de analyse van de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen (hoofdstuk II van het 
verslag van Elia) ; 

- de analyse van de toeslagen (hoofdstuk III van het verslag van Elia) ; 
- de analyse van de evolutie van de energievolumes die de basis zijn van de facturatie van 

voormelde tarieven en toeslagen (hoofdstuk IV van het verslag van Elia). 

 Bovenop deze gegevens bevat hoofdstuk V van het verslag van Elia « specifieke praktische 
modaliteiten » over de waardebepaling van de maandelijkse tekorten en overschotten die het gevolg 
zijn van de toepassing van de ODV-tarieven en de toeslagen. De CREG merkt op dat deze vraag reeds 
door Elia werd voorgelegd in haar geactualiseerd tariefvoorstel over de ODV-tarieven en toeslagen in 
2018 en door de CREG behandeld in het kader van haar beslissing 658E/47. 
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3.3. TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 

3.3.1. Tarief voor de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van federale 
groenstroomcertificaten 

 Deze openbare dienstverplichting wordt behandeld in bijlage II van het verslag van Elia. In deze 
beslissing wordt er evenwel niet verder op ingegaan. In toepassing van artikel 14quater van het 
koninklijk besluit van 16 juli 2002 bezorgt de netbeheerder de CREG immers alle gegevens die nodig 
zijn voor de berekening van de toeslag groenestroomcertificaten op uiterlijk 30 september van elk jaar. 
Artikel 14sexies bepaalt dat de CREG uiterlijk op 15 december een voorstel moet indienen zodat de 
minister het bedrag kan vastleggen van het tarief dat tijdens het volgende exploitatiejaar zal moeten 
worden toegepast. 

3.3.2. Tarief voor de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aansluiting 
van de offshore windparken 

 Volgens artikel 7, § 2 van de Elektriciteitswet dient Elia te participeren in de financiering van de 
onderzeese kabels voor de aansluiting van de offshore windmolenparken voor een bedrag van 
25.000.000,00 €, verdeeld in vijf jaarlijkse schijven van 5.000.000,00 €. 

 Elia geeft aan dat in 2019 aan Rentel en Norther telkens de derde schijf moet worden 
overgemaakt, voor een totaal van 10.000.000 €. 

 Elia is van mening dat het gecumuleerde saldo van het tarief op het einde van 2018 een bedrag 
zal bereiken van [VERTROUWELIJK] €, hetzij een tekort ten laste van de tarieven. In 2019 zal het tarief 
dit tekort dus moeten kunnen dekken, evenals de schijven die aan Rentel en Norther moeten worden 
overgemaakt, hetzij een totaalbedrag van [VERTROUWELIJK] €. 

In 2018 heeft Elia reeds twee van de jaarlijkse schijven gestort, samen 10.000.000 €. Het tekort van 
het vorige jaar dat gecompenseerd moet worden door het tarief van het jaar 2018 bedroeg 
[VERTROUWELIJK] €. Het bedrag dat door het tarief van 2019 moet worden gerecupereerd is dus 
groter dan dat van 2018. 

 In haar verslag schat Elia het volume aan netto afnames in 2019 op [VERTROUWELIJK] GWh, wat 
overeenstemt met de raming uit het aangepast tariefvoorstel van 9 november 2015 
([VERTROUWELIJK] MWh). 

 Elia stelt dan ook voor het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van 
de aansluiting van de offshore windparken voor 2019 vast te leggen op 0,1613 €/MWh tegenover 
0,1518 € in 2018. 

 Op basis van de elementen die Elia heeft geleverd en het evenredigheidsbeginsel keurt de CREG 
de voorgestelde verhoging goed van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de 
financiering van de aansluiting van de offshore windparken vanaf 1 januari 2019. 

3.3.3. Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en WKK in Vlaanderen 

 In de loop van 2012 en 2013 hebben de talrijke wijzigingen van het Besluit van het Vlaamse 
Gewest houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010 
("Energiebesluit") en van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid ("Energiedecreet") geleid tot belangrijke wijzigingen van de werking van de markten van 
de groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppelingscertificaten in Vlaanderen. De Vlaamse 
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wetgever heeft beslissingen genomen om het evenwicht van het aanbod en de vraag op deze markten 
opnieuw te herstellen en zo de netto kost voor de aankoop door Elia te verminderen. 

Bovendien hebben de wijzigingen in 2015 en 2017 aan het decreet van 8 mei 2009, evenals het gebruik 
van het Energiefonds eveneens opgericht door de wijziging van 2017, het mogelijk gemaakt om het 
marktoverschot aan groenestroom- en warmtekrachtcertificaten gevoelig te verminderen. 

In 2018 heeft Elia echter vastgesteld dat de marktprijzen laag gebleven zijn en dat de vraag naar het 
aankopen van groenestroomcertificaten bijgevolg hoog is gebleven. Op eind juni 2018 hebben de 
vragen tot aankoop die uitgingen van nieuwe actoren, waaronder [VERTROUWELIJK] en 
[VERTROUWELIJK], bij Elia geleid tot een ongewoon hoge voorraad aan aangehouden certificaten. 

Met uitzondering van de eventuele komst van nieuwe marktspelers verwacht Elia in 2019 geen 
beduidende ontwikkelingen op de bestaande markten van groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen. 

 Het tarief voor 2017 was berekend om het boekhoudkundig tekort3 voor dat jaar, nl. 
[VERTROUWELIJK] €, integraal te compenseren. Voor 2018 gaat Elia ervan uit dat het boekhoudkundig 
tekort daalt tot [VERTROUWELIJK] €, en dit dankzij de ontwikkelingen op gebied van bovenvermelde 
reglementering en dankzij de organisatie in november van een derde veiling voor de verkoop van 
groenestroomcertificaten (hierna: GSC) en certificaten voor warmtekrachtkoppeling (hierna: WKC).  

Voor de aankopen anticipeert Elia op een daling in vergelijking met 2018 om zo een bedrag van 
[VERTROUWELIJK] M€ te verkrijgen (-25 %). Deze daling houdt een terugkeer in naar het normale 
niveau omdat de aankopen voor 2018 bijzonder hoog waren als gevolg van een grote 
voorraadvermindering bij bepaalde producenten. 

Net zoals in 2018 zal Elia de marktvoorwaarden en de wenselijkheid van het organiseren in 2019 van 
drie veilingen voor een totaal bedrag van [VERTROUWELIJK] M€ (in dalende lijn als gevolg van de 
geraamde vermindering van de aankopen in 2019 en een eindvoorraad van 2018 die lager ligt dan deze 
van 2017) beoordelen. Elia waardeert haar geraamde eindvoorraad van 2019 aan GSC en WKC op 
[VERTROUWELIJK] M€. Tijdens de laatste veiling die Elia organiseerde, bleek het aanbod lager dan de 
vraag.  

Rekening houdend met de administratieve kosten (86.288,12 €) verwacht Elia in 2019 op die manier 
een bedrag te moeten recupereren van [VERTROUWELIJK] €.  

 In januari 2014 werd er een degressiviteitssysteem ingevoerd. Dit systeem heeft een lichte 
daling tot gevolg van de afgenomen volumes netto-energie onderworpen aan het tarief voor de 
openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 
en warmtekrachtkoppeling. In 2017 stelde Elia een gemiddeld degressiviteitspercentage vast van 
8,55 %4 . Toegepast op de volumes die werden geraamd voor 2019 ([VERTROUWELIJK] MWh) verkrijgt 
men het aan te rekenen volume om het tarief te berekenen, namelijk [VERTROUWELIJK] MWh. 

 Op basis van de kost die door het tarief moet gedekt worden en op basis van het volume dat 
hiervoor berekend werd, stelt Elia voor om het tarief van 0,3996 €/MWh in 2018 te laten dalen tot 
0,3621 €/MWh vanaf 1 januari 2019.  

                                                           

3 De netto boekhoudkundige positie op het einde van het jaar X wordt berekend op basis van de opbrengsten en inkomsten 

die in de loop van het jaar X geregistreerd werden. De tariefinkomsten komen overeen met de afnames van de maand 
december van het jaar X-1 tot november van het jaar X. 
4 Het gemiddelde degressiviteitspercentage is de verhouding tussen het daadwerkelijk in 2017 aangerekende bedrag 

([VERTROUWELIJK] M€) en het bedrag dat men zonder de degressiviteit zou hebben aangerekend ([VERTROUWELIJK] M€). 
De vermindering in ontvangsten ([VERTROUWELIJK] M€) komt neer op een aandeel van 8,71 %. 
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 De CREG keurt het door Elia voorgestelde bedrag goed van het tarief voor openbare 
dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter ondersteuning van de hernieuwbare 
energie en WKK in Vlaanderen, hetzij 0,3621 €/MWh. 

3.3.4. Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van maatregelen ter 
bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen   

 Krachtens artikel 7.5.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2019 en de artikelen 6.4.1 en volgende 
van het Energiebesluit van 19 november 2010 is Elia verplicht een ondersteuningsmechanisme voor 
haar klanten te financieren voor de werken tot verbetering van de energie-efficiëntie van hun 
installaties aangesloten op het transmissienet. De toepassing van deze openbare dienstverplichting 
moet het voorwerp uitmaken van een jaarlijks verslag van Elia aan het Vlaamse Energieagentschap. 

 In 2017 raamde Elia het bedrag van de subsidies in het kader van de maatregelen voor rationeel 
energiegebruik in Vlaanderen op gemiddeld 800.000 € per jaar voor de periode 2018-2020. De 
administratieve kosten werden geraamd op [VERTROUWELIJK] € per jaar. 

De administratieve kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de kosten voor de onderaanneming 
van [VERTROUWELIJK], de consultant die de subsidievragen analyseert : [VERTROUWELIJK] € op een 
totaal van [VERTROUWELIJK] € in 2016 en [VERTROUWELIJK] € op een totaal van [VERTROUWELIJK] € 
in 2017. Voor 2018 raamt Elia de kosten met betrekking tot [VERTROUWELIJK] op [VERTROUWELIJK] €.  

De CREG stelt vast dat de administratieve kosten zeer hoog zijn ten opzichte van de bedragen van de 
premies. Rekening houdend met de boekhoudkundige werkelijkheid in 2016 en 2017 en met de 
ramingen van Elia voor de periode 2018-2020 vertegenwoordigen de administratieve kosten meer dan 
[VERTROUWELIJK] % van de gestorte premies.  

Aangezien de CREG niet over meer gedetailleerde informatie beschikt over de behandeling van de 
ondersteuningsaanvragen, leidt zij hieruit af dat de administratieve kosten zeer hoog zijn en onredelijk 
lijken. Zij roepen op zijn minst de behoefte aan een audit op van de werking van deze ODV, evenals de 
bewustwording bij de Vlaamse overheid van de kosten verbonden aan de werking van deze ODV, 
alsook het laten functioneren van de mededinging bij het contract van de onderaanneming voor de 
analyse van deze aanvragen. 

 Elia en [VERTROUWELIJK] hebben [VERTROUWELIJK] een raamovereenkomst afgesloten 
[VERTROUWELIJK] tot 31 december 2019. 

[VERTROUWELIJK]. Elia verbindt zich ertoe om in 2019 een aanbesteding te lanceren voor een nieuwe 
overeenkomst die zal lopen vanaf 1 januari 2020. 

 De CREG heeft kennis genomen van de verslagen die Elia, met toepassing van artikel 6.4.15 van 
het Energiebesluit, aan het Vlaamse Energieagentschap heeft bezorgd met daarin het totale bedrag 
(op zijn minst een raming) van de premies alsook van de jaarlijkse administratieve kosten. 

De werking van deze ODV, met inbegrip van de kosten en opbrengsten die deze intrinsiek genereert, 
behoort niet tot de bevoegdheid van de CREG. Enkel de controle van de kosten en de opbrengsten van 
Elia zelf evenals deze van het evenredig karakter van het tarief behoren tot haar bevoegdheden. 
Niettemin zal de CREG voor de periode na 2019 bijzondere aandacht besteden aan de organisatie en 
aan de resultaten van de prijsvraag. 

 De premieaanvragen die door [VERTROUWELIJK] in 2017 en 2018 werden onderzocht zijn 
talrijker dan in de voorgaande jaren wat zou moeten leiden tot een stijging van de premies die de 
komende jaren zullen worden gestort. Elia raamt dit bedrag voor 2019 op [VERTROUWELIJK] €. 
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Elia schat dat zij in 2018 een bedrag van [VERTROUWELIJK] € aan subsidies zal moeten betalen. Op die 
manier zou het tarifair overschot moeten evolueren van [VERTROUWELIJK] € (2017) naar 
[VERTROUWELIJK] € (2018).  

Elia raamt de administratieve kosten in 2019 op [VERTROUWELIJK] €. 

 Op basis van deze gegevens zal het bedrag dat het tarief voor openbare dienstverplichtingen 
voor de financiering van maatregelen tot bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen in 
2019 moet dekken negatief zijn.  

Elia stelt voor om het tarief in 2019 op 0,00 €/MWh te behouden.  

De CREG keurt dit voorstel goed. 

3.3.5. Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië 

 Het decreet van het Waals Gewest van 29 juni 2017 heeft een temporiseringsmechanisme 
ingevoerd waarmee het Waals Gewest jaarlijks groenestroomcertificaten van Elia terugkoopt, op 
dusdanige wijze dat de nettopositie van de openbare dienstverplichting in evenwicht blijft met een 
tarief (eerste term) van 13,8159 €/MWh.  

Op basis van het voorstel van Elia en het advies van de CWaPE moet de Waalse regering, met 
toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet, een besluit nemen dat het aantal groenestroom-
certificaten bepaalt dat in 2018 getemporiseerd zullen worden.  

Niettemin stelt Elia voor om de eerste term van het tarief in 2018 op zijn huidige niveau te behouden, 
nl. 13,8159 €/MWh. 

 Elia stelt eveneens voor om de tweede term van het tarief te behouden op 2,5495 €/MWh. 

 Op basis van de bovenstaande informatie keurt de CREG het voorstel goed van Elia voor de 
eerste en tweede term van het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië. De CREG en Elia zijn zich ervan bewust dat 
de aanpassingen opgenomen in het plan van de Waalse regering over het systeem er ondersteuning 
van hernieuwbare energie tot significante tarifaire evoluties kan leiden. 

3.3.6. Openbare dienstverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Omdat het aantal groenestroomcertificaten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent 
lager ligt dan het aantal voorzien in de quotaverplichting werd nog geen enkel certificaat aan Elia 
aangeboden. Voor 2019 wordt vooralsnog geen wijziging verwacht. 

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

3.4. DE TOESLAGEN 

 Het dossier dat Elia heeft ingediend betreft : 

- de toeslag voor de taksen voor ’masten’ en ‘sleuven’ in Vlaanderen; 
- de toeslagen in het Waalse gewest ; 
- de toeslagen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 
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De federale bijdrage komt krachtens het koninklijk besluit van 24 maart 2003 aan bod in een 
afzonderlijk proces. 

3.4.1. Toeslag voor de taksen op ‘masten’ en ‘sleuven’ in Vlaanderen 

 In het kader van het tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 werd een nieuwe 
toeslag ingevoerd ter compensatie van de kost van de taksen op masten en sleuven die sommige 
gemeenten in Vlaanderen hebben ingevoerd. 

 Wat betreft de taksen op ‘masten’ komen de kosten van 2018 overeen met de raming gedaan 
in 2017 en zouden zij moeten toenemen tot [VERTROUWELIJK] € op het einde van het jaar.  

Elia voorziet, uitgezonderd het verwijderen van bepaalde masten, geen wijziging in 2019, wat tot een 
lichte daling van de kosten zou leiden, geschat op [VERTROUWELIJK] €. 

 Wat betreft de taksen op ‘sleuven’ heeft enkel de stad Gent in 2018 (net zoals in 2017) een 
bedrag gevraag, nl. [VERTROUWELIJK] €, dat hoger lag dan het budget ([VERTROUWELIJK] €). Dit 
bedrag is samengesteld uit een jaarlijkse vergoeding van [VERTROUWELIJK] € voor de vergunning voor 
kleine werken op het grondgebied van de stad en een bedrag van [VERTROUWELIJK] € voor een 
kabelproject.  

Voor 2019 heeft Elia geen weet van een ontwerp van nieuwe taks, niet in Gent, noch elders. 

Omdat Elia in 2019 geen werken voorziet die aanleiding kunnen geven tot deze specifieke taks wordt 
bij de berekening van de toeslag enkel rekening gehouden met de jaarlijkse vergoeding voor kleinere 
werken in Gent.  

 Elia heeft in haar voorstel rekening gehouden met de aanbeveling van de CREG, geformuleerd 
in haar beslissing 658E/47 over de ODV-tarieven en toeslagen in 2018, om rekening te houden met de 
werkelijke administratieve kosten en met en budget hoger dan de geschatte 50.000 €/jaar in het kader 
van het tariefvoorstel 2016-2019.  

Elia raamt de administratieve kosten op het einde van 2018 op 9.688,00 €. Voor 2019 rondt Elia dit 
bedrag af naar 10.000 €. 

 Volgens Elia zou er in 2018 bijgevolg een bedrag van [VERTROUWELIJK] € moeten worden 
gedekt. Dit bedrag omvat 10.000 € administratiekosten, alsook het overschot dat eind 2018 op 
[VERTROUWELIJK] € wordt geraamd. Op basis van deze elementen en van het verbruik in Vlaanderen 
in 2019, dat in het tariefdossier 2016-2019 werd geraamd, stelt Elia een lichte daling van deze toeslag 
voor tot 0,0933 €/MWh. 

 De CREG keurt het bedrag goed dat door Elia voor 2019 wordt voorgesteld. 

3.4.2. Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

 Het Besluit van de Waalse regering van 28 november 2002 bevat de concrete 
berekeningsmodaliteiten voor de jaarlijkse reglementaire aanpassing van deze toeslag. 

 De CREG stelt vast dat Elia de berekeningsmodaliteiten in haar voorstel op de juiste manier heeft 
toegepast. Op basis van het resultaat van deze berekening, het geraamd tekort eind 2018 en de raming 
van het volume van de afnames in 2019, stelt Elia voor om de toeslag te verhogen van 0,2889 €/MWh 
naar 0,3340 €/MWh. 

 De CREG keurt het voorstel van Elia goed. 
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3.4.3. Retributie wegenisrecht in Brussel 

 De Ordonnantie van 1 april 2004 bevat de concrete berekeningsmodaliteiten voor de jaarlijkse 
reglementaire aanpassing van deze toeslag. De toeslag van 2,5 €/MWh moet jaarlijks op 1 januari 
worden geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van november 2001 en van die van de 
maand december van het jaar ervoor.  

 Vermits het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2018 nog niet 
beschikbaar is en vermits Elia, alsook de leveranciers tijdig over de nieuwe tariefwaarden voor ODV en 
toeslagen moeten kunnen beschikken, heeft Elia voor december 2018 rekening gehouden met de 
meest recente voorspelde waarde van het Planbureau (4 september 2018), zoals de CREG vroeg in het 
kader van haar beslissing 658E/47. 

 Bijgevolg stelt Elia voor de retributie wegenisrecht in Brussel vast te leggen op:  

 2,5 €/MWh * 152.13 / 109.79 = 3,4642 €/MWh 

 De CREG keurt het voorstel van Elia goed. 

3.5. ENERGIEVOLUMES WAARMEE REKENING GEHOUDEN WERD VOOR 
DE FACTURATIE VAN VOORNOEMDE TARIEVEN  

 Voor de verwachte afnamevolumes voor 2019 heeft Elia gebruik gemaakt van haar ramingen uit 
het aangepast tariefvoorstel 2016-2019, zoals voorgelegd aan de CREG op 9 november 2015 en 
goedgekeurd door de beslissing van de CREG van 3 december 20155. 

4. SAMENVATTENDE TABEL 

 

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 In onderhavige beslissing heeft de CREG zich beperkt tot de analyse van de motivering en de 
draagwijdte van de tariefwijzigingen die Elia heeft voorgesteld in haar dossier van 28 september 2018. 

Deze beslissing doet geen afbreuk aan het behoud van de relevantie - in het kader van de huidige 
feitelijke en juridische context - van de tarieven waarvoor een aanpassing is toegelaten. 

                                                           

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

Waarden 2017 Waarden 2018 Waarden 2019

Tarief voor de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aansluiting van de

offshore windparken Goedkeuring 0,0785 0,1518 0,1613

Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van steunmaatregelen voor

hernieuwbare energie en WKK in Vlaanderen Goedkeuring 1,4849 0,3996 0,3621

Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van maatregelen ter

bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen Goedkeuring 0,0308 0,0000 0,0000

Tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor

hernieuwbare energie in Wallonië Goedkeuring 13,8159 13,8159 13,8159

Toeslag voor de taksen op ‘masten’ en ‘sleuven’ in Vlaanderen Goedkeuring 0,1160 0,1160 0,0933

Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië Goedkeuring 0,2695 0,2889 0,3340

Retributie wegenisrecht in Brussel Goedkeuring 3,3005 3,3819 3,4642

Beslissing
€/MWh
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6. CONCLUSIE 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in het 
bijzonder de artikelen 12 en 12quater, §2; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 
bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 ; 

Gelet op het Besluit van het Vlaamse Gewest houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
van 19 november 2010 ("Energiebesluit"); 

Gelet op het Vlaams Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid ("Energiedecreet"); 

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

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2002 ; 

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

Gelet op de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 

Gelet op de tariefmethodologie van 18 december 2014 ; 

Gelet op de evaluatiecriteria van de CREG voor de tussentijdse wijziging van de tarieven en toeslagen 
(cf. 3.1 supra); 

Gelet op de analyse die voorafgaat; 

 

Overwegende dat de Minister instaat voor de vastlegging van het tarief voor de openbare 
dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten (offshore windparken) (cf. § 21 
supra); 

Overwegende dat het aanbod GSC's en WKC's lager lag dan de vraag tijdens de laatste veiling die door 
Elia in 2018 werd georganiseerd in het kader van de openbare dienstverplichting dat samenhangt met 
de steunmaatregelen voor hernieuwbare energiebronnen en voor warmtekrachtkoppeling in het 
Vlaams Gewest (cf. § 28 supra); 

Overwegende dat het bedrag dat moet worden gedekt door het tarief voor de openbare 
dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel 
energiegebruik in Vlaanderen negatief zal zijn in 2019 (cf. § 37 supra); 

Overwegende dat de Waalse regering aan Elia de hoeveelheid aan GSC’s die in 2018 in het mechanisme 
van temporisering moeten opgenomen worden nog niet heeft betekend (cfr. § 38 supra); 

Overwegende dat er nog geen specifiek tarief vereist is voor de toepassing van de openbare 
dienstverplichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cf. § 41 supra); 

Overwegende dat Elia geen nieuwe taksen op masten en sleuven verwacht in 2019 (cf. §§ 44 en 45 
supra); 
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Overwegende dat het voorstel van Elia tot aanpassing van de toeslag voor de toepassing van de toeslag 
voor het gebruik van het openbaar domein in het Waals Gewest vanuit reglementair oogpunt correct 
werd berekend (cf. § 50 supra); 

Overwegende dat het voorstel van Elia voor de aanpassing van de toeslag voor de toepassing van het 
wegenisretributierecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebaseerd is op de index van de 
consumptieprijzen van december 2018 die het Federaal Planbureau voorziet 4 september 2018 (cf. § 
53 supra); 

Overwegende dat de nette afgenomen energievolumes voor 2019 overeenkomen met deze uit het 
aangepast tariefvoorstel, ingediend bij de CREG op 9 november 2015 en goedgekeurd door de 
beslissing van de CREG van 3 december 2015 (cf. § 56 supra) ; 

Keurt de CREG de tariefvoorwaarden voor ODV en toeslagen goed die door Elia werden voorgesteld 
en die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn: 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van 
de offshore windparken zal verhoogd worden en vastgelegd worden op 0,1613 €/MWh; 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting in verband met de financiering van de 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen 
zal worden verminderd en vastgelegd op 0,3621 €/MWh; 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van maatregelen ter 
bevordering van het rationeel energiegebruik in Vlaanderen zal verminderd worden en 
vastgelegd worden op 0,0000 €/MWh; 

- het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië wordt op het niveau van 2018 
behouden, namelijk op 13,8159 €/MWh voor de eerste term en 2.549 €/MWh voor de 
tweede term; 

- de toeslag voor de taksen op ‘masten’ en ‘sleuven’ in Vlaanderen zal dalen en wordt 
vastgelegd op 0,0933 €/MWh; 

- de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in het Waals Gewest zal verhoogd 
worden en vastgelegd worden op 0,3340 €/MWh; 

- de toeslag ‘retributie wegenisrecht’ in Brussel zal verhoogd worden en vastgelegd worden 
op 3,4642 €/MWh. 

 

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