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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) neemt hierna een 
beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, 
ingediend op 23 november 2018 door de nv Elia System Operator (hierna : Elia), met het oog op de 
dekking van de kosten die verband houden met het Modular Offshore Grid (hierna : MOG). 

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

1) de wettelijke basis; 

2) het overzicht van de antecedenten; 

3) de invoering van een nieuw offshore aansluitingstarief; 

4) de dekking van de kosten die verband houden met het MOG;  

5) een algemeen voorbehoud; 

6) het dispositief. 

Het directiecomité van de CREG heeft deze beslissing genomen tijdens zijn vergadering van 
6 december 2018. 
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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.  

« 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)1109/9 van 29 maart 2018 tot vastlegging van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie, consulteerbaar op de website van de CREG1.  

« Overeenkomst van 25 augustus 2014 » de overeenkomst tussen Elia en de CREG van 25 augustus 
2014 over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen 
tot wijziging van de tarieven, met het oog op de uitvoering van artikel 12, § 8, van de Elektriciteitswet. 
Het document is consulteerbaar op de website van de CREG2. 

« Tariefvoorstel » 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. 

 « Tariefvoorstel 2016-2019 » : het (aangepast) tariefvoorstel 2016-2019 voor het 
elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, ingediend door 
Elia op 9 november 2015 en goedgekeurd door de CREG op 3 december 2015 ten gevolge van haar 
beslissing (B)151203-CDC-658E/363.  

« Tariefvoorstel 2016-2019 MOG » : het initieel geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 met inbegrip 
van de kosten van het MOG, ingediend door Elia op 3 september 2018 en behandeld in de 
ontwerpbeslissing van 8 november 2018. 

« Ontwerpbeslissing van 8 november 2018 » : de ontwerpbeslissing (B)658E/58 van de CREG van 8 
november 2018 over “de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, 
ingediend door de nv Elia System Operator, met het oog op de dekking van de kosten die verband 

                                                           

1 Website van de CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-9bNL.pdf   
2 Website van de CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf   
3 Website van de CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-36NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-9bNL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-36NL.pdf
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houden met het Modular Offshore Grid (MOG) en op de invoering van een nieuw offshore 
aansluitingstarief” 

« Aangepast tariefvoorstel 2016-2019 MOG » : het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel 2016-
2019 met inbegrip van de kosten van het MOG, ingediend door Elia op 3 september 2018 en behandeld 
in onderhavige beslissing 

« Beslissing tariefverslag 2016 » : beslissing (B)658E/44 van 13 juli 20174 ver de vraag tot goedkeuring 
van het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator 
met betrekking tot het boekjaar 2016. 

« Beslissing tariefverslag 2017 » : beslissing (B)658E/51 van 5 juli 20185 over de vraag tot goedkeuring 
van het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator 
met betrekking tot het boekjaar 2017. 

1. WETTELIJKE BASIS 

1. 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 heeft een tariefmethodologie aangenomen ten gevolge besluit (Z)141218-CDC-
1109/7 tot vastlegging van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie die nadien werd gewijzigd door besluit (Z)1718 van 
29 maart 2018.  

2. 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”.  

3. 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, 9, en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014 bevatten bepalingen met betrekking 
tot de indiening van een geactualiseerd tariefvoorstel. 

De artikels 8, 9 en 11 van voormelde overeenkomst 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. 

                                                           

4 Website van de CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-44NL.pdf  
5 Website van de CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-51NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-44NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-51NL.pdf
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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 9. In geval van invoering van een nieuwe gereguleerde activiteit of van aanpassing van 
de bestaande gereguleerde activiteiten in de loop van de regulatoire periode kan de 
netbeheerder een geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen aan de 
commissie. 

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. » 

4. Artikel 12ter van de elektriciteitswet voorziet meer bepaald 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. 

[…] » 

5. 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. 

6. De artikels 12, § 7, en 23, § 2, 2de lid, 14°, van de Elektriciteitswet die verband houden met de 
artikels 8, 9 en 11 van de overeenkomst van 25 augustus 2014, vormen de wettelijke basis van 
onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

7. Op 3 september 2018 heeft de CREG per drager een geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 
ontvangen over « de kosten van het Modular Offshore Grid ». Dit geactualiseerd tariefvoorstel voorziet 
in de dekking van de kosten van het MOG en de invoering van een offshore aansluitingstarief. 

8. Op 19 september 2018 heeft de CREG per brief bijkomende inlichtingen gevraagd. 

9. Elia heeft op deze vraag geantwoord per brief van 5 oktober 2018. 

10. Op 22 oktober 2018 heeft de CREG bijkomende vragen gesteld per e-mail. Op 26 oktober 2018 
heeft Elia eveneens per e-mail geantwoord. 

11. Op 8 november 2018 heeft het directiecomité van de CREG de ontwerpbeslissing (B)658E/58 
aangenomen over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, 
ingediend door de nv Elia System Operator, met het oog op de dekking van de kosten die verband 
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houden met het Modular Offshore Grid (MOG) en op de invoering van een nieuw offshore 
aansluitingstarief. In dit ontwerp van weigeringsbeslissing van 8 november 2018 beslist de CREG dat 
het geactualiseerd tariefvoorstel van de netbeheerder aan een reeks van 6 punten zou moeten worden 
aangepast om goedkeuring te bekomen. 

In toepassing van artikel 4, § 3, 2de lid van de overeenkomst  van 25 augustus 2014 heeft de CREG Elia, 
in haar begeleidende brief van 8 november 2018, uitgenodigd om, indien gewenst, op 16 november 
2018 een hoorzitting te vragen. 

Elia heeft gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid en heeft tijdens deze hoorzitting haar bemerkingen 
uiteengezet met betrekking tot de ontwerpbeslissing van 8 november 2018. Elia heeft bij deze 
gelegenheid ook aangegeven dat zij een aangepast geactualiseerd tariefvoorstel zou indienen. 

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

12. Op 23 november 2018 heeft Elia haar aangepast geactualiseerd tariefvoorstel voor de 
regulatoire periode 2016-2019 ingediend bij de CREG. 

3. DE INVOERING VAN EEN NIEUW OFFSHORE 
AANSLUITINGSTARIEF  

13. Het Tariefvoorstel MOG 2016-2019 van 3 september 2018, aangevuld met de brief van 
5 oktober 2018, vormen een geactualiseerd tariefvoorstel in de zin van artikels 8 en 9 van de 
overeenkomst van 25 augustus 2014 over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de 
tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven.  

Artikel 11 van deze overeenkomst bepaalt het volgende : 

« Indien de tarieven worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 8, 9 of 10, dan zijn de 
bepalingen van de onderhavige Overeenkomst van toepassing [...]. »  

Artikel 2, § 1, van de overeenkomst bepaalt :  

« [...] 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». 

Het blijkt echter dat Elia, voorafgaand aan de indiening van dit geactualiseerd tariefvoorstel, geen 
enkele openbare raadpleging heeft georganiseerd. 

In haar brief van 5 oktober 2018 legt Elia uit waarom deze openbare raadpleging over de elementen 
van dit tariefvoorstel niet heeft plaatsgevonden:  

«Elia is er zich van bewust dat de overeenkomst over de procedure voor de indiening en de 
goedkeuring van de tariefvoorstellen de raadpleging voorziet van de betrokken 
netgebruikers en dit voor de indiening van de ontwikkeling van de tariefprincipes. De 
ontwikkeling waarvan hier sprake betreft het creëren van een aansluitingstarief op de 
installaties voor het vervoer van elektriciteit op zee en dit naast het onshore 
aansluitingstarief. Nog voor de vraag van Elia tot goedkeuring van het geactualiseerd 
tariefvoorstel 2016-2019 aan de CREG had de CREG (in mei 2018) reeds een openbare 
raadpleging gehouden over de aanpassingen die aan de Tariefmethodologie 2020-2023 
moesten worden aangebracht. Een van de voorziene aanpassingen was de creatie van een 
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specifiek aansluitingstarief voor de offshore productie-installaties naast het onshore 
aansluitingstarief.  

Bij de lezing van het raadplegingsverslag heeft Elia geen enkele vorm van verzet tegen dit 
principe opgemerkt. De CREG heeft overigens in haar beslissing over de Tariefmethodologie 
2020-2023 de mogelijkheid bevestigd om de componenten van het aansluitingstarief, deze 
over studies uitgezonderd, onshore en offshore te differentiëren, zonder dat dit tot enige 
negatieve reactie geleid heeft. 

Omdat het principe voor het specifieke aansluitingstarief voor installaties aangesloten op 
het transportnet in zee duidelijk deel uitmaakte van de voorstellen van de 
Tariefmethodologie die recent aan een openbare raadpleging onderworpen werden, en 
omdat geen enkele marktspeler enige negatieve commentaar heeft geformuleerd, heeft Elia 
het niet nodig geacht om in de zomer van 2018 een nieuwe publieke raadpleging te 
organiseren over de invoering van een principe waartegen geen enkele marktspeler zich in 
de maand mei had verzet».6 (vertaling door de CREG) 

14. De CREG deelt deze zienswijze niet in de ontwerpbeslissing van 8 november 2018.  

Vooreerst kan het feit dat de CREG, voorafgaand aan de indiening van het geactualiseerd 
tariefvoorstel, een openbare raadpleging gehouden heeft over het ontwerp van tariefmethodologie 
voor de periode 2020-2023, Elia niet vrijstellen van haar verplichting om zelf over de bepalende 
elementen van de beoogde tariefwijziging te consulteren. Daarenboven heeft deze laatste betrekking 
op de periode 2016-2019. 

De openbare raadpleging waarop Elia zich baseert in haar argumentering die hierboven wordt 
weergegeven, betrof het geheel van de tariefmethodologie 2020-2023 (nog niet van kracht en dus ook 
niet van toepassing op het geactualiseerd tariefvoorstel van 3 september 2018), een document van 
92  pagina’s waarin enkel in een bijlage op de volgende manier de mogelijkheid van een offshore 
aansluitingstarief wordt vermeld: 

« Het tarief bedoeld in 1.2.2° voor de gedetailleerde studie en het tarief bedoeld in 1.2.3° 
kunnen afhankelijk van de nominale spanning, van de configuratie, van de bestemming 
(injectie of afname) en zijn van toepassing per gevraagde variant. De tarieven bedoeld in 
1.2.4° en 5° kunnen afhankelijk zijn van de nominale spanning, van het nominaal vermogen, 
van het kortsluitvermogen, van het type onderstation, van de onshore of offshore lokalisatie 
en van de technologische parameters gedefinieerd in de technische reglementen. Bovendien 

                                                           

6 Originele tekst: « Elia est consciente que l’accord relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des propositions 
tarifaires prévoit la consultation des utilisateurs de réseau concernés avant l’introduction d’une évolution des principes 
tarifaires. L’évolution dont il est question ici concerne la création d’un tarif de raccordement aux installations de transport en 
mer distinct du tarif de raccordement onshore. Antérieurement à la demande adressée par Elia à la CREG d’approbation de la 
proposition tarifaire 2016-2019 actualisée, la CREG avait déjà organisé (en mai 2018) une consultation publique sur les 
adaptations à apporter à la Méthodologie Tarifaire 2020-2023. Parmi ces adaptations, la création d’un tarif de raccordement 
spécifique pour les installations de production offshore, distinct du tarif de raccordement au réseau onshore était prévue. A la 
lecture du rapport de consultation, Elia note qu’aucune contribution n’a fait état d’une opposition à ce principe. La CREG a 
d’ailleurs confirmé dans sa décision relative à la Méthodologie Tarifaire 2020-2023 la possibilité que les composantes du tarif 
de raccordement, hormis celles relatives aux études, puissent être différentes onshore et offshore, sans que ceci ne génère de 
réaction négative. Dès lors que le principe d’un tarif de raccordement spécifique pour les installations se raccordant au réseau 
de transport en mer était clairement repris dans la propositions de Méthodologie tarifaire soumise récemment à consultation 
publique, et qu’aucun acteur de marché n’y a apporté le moindre commentaire négatif, Elia n’a pas jugé utile d’organiser une 
nouvelle consultation publique en été 2018 sur la mise en œuvre d’un principe auquel les acteurs de marché ne s’étaient pas 
opposés en mai. » 
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kan het tarief variëren afhankelijk van het feit of het betrekking heeft op de aansluiting van 
de transmissienetbeheerders of van andere netgebruikers. »7 (De CREG onderlijnt) 

Rekening houdend met het feit dat dit element, dat verband houdt met het aansluitingstarief, slechts 
een detail was van het gehele document dat ter raadpleging werd voorgelegd, mag Elia niet inspelen 
op de afwezigheid van bezwaar tegen het principe in de antwoorden op de publieke raadpleging over 
het ontwerp van tariefmethodologie om af te zien van een raadpleging over het geactualiseerd 
tariefverslag.  

We merken bovendien op dat het ontwerp van tariefmethodologie, dat ter raadpleging werd 
voorgelegd, de mogelijkheid van een specifiek tarief voor de offshore aansluitingen slechts heeft 
aangehaald voor de componenten 4° (“het periodieke tarief voor de installatie of de substantiële 
aanpassing, met inbegrip van de ontmanteling en de vernieuwing, van een eerste aansluitingsveld”) en 
5° (“het periodieke tarief voor het beheer, door de netbeheerder, van het eerste aansluitingsveld”), 
terwijl de tariefmethodologie die definitief werd genomen door de CREG dit ook heeft toegepast voor 
component 6° (“het periodieke of eenmalige tarief voor de installatie of de substantiële aanpassing, 
met inbegrip van de ontmanteling en de vernieuwing, van de andere aansluitingsinstallaties”). 

15. De bepalende elementen van het geactualiseerd tariefvoorstel die krachtens artikel 2 van de 
overeenkomst van 25 augustus 2014 ter raadpleging moeten worden voorgelegd, overstijgen het 
basisprincipe van een afzonderlijk aansluitingstarief voor de offshore productie-installaties. De 
bepalende elementen zijn de elementen aan de hand waarvan het beoogde tarief kan worden bepaald, 
nl. de parameters waarmee rekening wordt gehouden voor de bepaling van het niveau van het tarief. 
Die elementen blijven dus niet beperkt tot het principe van de invoering van een specifiek tarief – niet 
in het minst omdat het in de tariefmethodologie enkel ging over een mogelijkheid geboden aan de 
netbeheerder. 

16. Elia was dus verplicht om de elementen die het tarief bepalen ter raadpleging voor te leggen, 
wat zij niet gedaan heeft. 

17. Hierdoor is de CREG van mening dat het initieel geactualiseerd tariefvoorstel onontvankelijk is 
wat betreft het voorstel tot invoering van een offshore aansluitingstarief. 

                                                           

7 Punt 1.2 van bijlage 2 van het ontwerp van tariefmethodologie was op die manier opgesteld : 

« De aansluitingstarieven omvatten: 
1° het eenmalige tarief voor de oriënterende studie met het oog op een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een 
bestaande aansluiting;  
2° het eenmalige tarief voor de gedetailleerde studie met het oog op nieuwe aansluitingsapparatuur of de aanpassing van 
bestaande aansluitingsapparatuur of, in voorkomend geval, het eenmalige tarief voor een aanvullende studie betreffende de 
power quality; 
3° het tarief voor de éénmalige toepassing verbonden aan de studie naar een substantiële wijziging met het oog op de 
beoordeling van het substantieel karakter van de wijziging van de installaties aangesloten op het net; 
4° het periodieke tarief voor de installatie of de substantiële aanpassing, met inbegrip van de ontmanteling en de 
vernieuwing, van een eerste aansluitingsveld; 
5° het periodieke tarief voor het beheer, door de netbeheerder, van het eerste aansluitingsveld; 
6° het periodieke of eenmalige tarief voor de installatie of de substantiële aanpassing, met inbegrip van de ontmanteling en 
de vernieuwing, van de andere aansluitingsinstallaties, met name: 
- een verbinding voor een aansluiting in de lucht of ondergronds aansluiting en de eventuele apparatuur die hiervoor vereist 
is; 
- de apparatuur die vereist is voor de transformatie, de compensatie van reactieve energie en voor de filtering van de 
spanningsgolf; 
- andere velden dan het eerste aansluitingsveld, aanvullende beveiligingsapparatuur, aanvullende apparatuur voor 
alarmsignalen, metingen en tellingen, aanvullende apparatuur voor telemetrie en/of gecentraliseerde afstandsbediening; 
- het periodieke tarief voor het beheer van de apparatuur bedoeld in punt 5°. » 
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In het aangepast tariefvoorstel MOG 2016-2019 stelt Elia voor om het aansluitingstarief aan het 
transmissienet voor het jaar 2019 niet aan te passen. Elia beantwoordt op die manier aan de vraag tot 
aanpassing van de CREG. 

In overeenstemming met de tariefmethodologie 2020-2023 zal in 2019 echter een nieuw tarief voor 
het gebruik van de offshore aansluitingsvelden met toepassing vanaf 1 januari 2020 moeten worden 
gecreëerd en aan de CREG ter goedkeuring moeten worden voorgelegd in het tariefvoorstel 2020-
2023. 

4. DEKKING KOSTEN VERBONDEN AAN HET MOG 

4.1. GEACTUALISEERD TARIEFVOORSTEL VAN ELIA 

18. In het kader van het tariefvoorstel 2016-2019 en omwille van de onzekerheid over het ontwerp 
van tariefmethodologie op dat moment, waren Elia en de CREG overeengekomen om geen enkele kost 
in verband met het MOG in het tariefvoorstel 2016-2019 op te nemen. Ondertussen zijn reglementaire 
bepalingen vastgelegd en zijn een aantal (voorbereidende) werken van start gegaan, in die mate dat 
Elia een geactualiseerd tariefvoorstel heeft voorgelegd waarin de kosten en investeringsuitgaven van 
het MOG geïntegreerd zijn.  

19. Voorafgaand aan dit geactualiseerd tariefvoorstel heeft Elia in de loop van de jaren 2016 en 
2017 kosten gemaakt. In het kader van haar jaarlijkse opdracht over het tariefverslag (ex post) heeft 
de CREG deze kosten reeds gecontroleerd vooraleer ze goed te keuren in respectievelijk de “beslissing 
over het tariefverslag 2016” en de “beslissing over het tariefverslag 2017”. 

20. In haar tariefvoorstel 2016-2019 MOG heeft Elia een overzicht van het totaal inkomen over 
vier jaar gegeven. 

Tabel 1: overzicht van het totaal inkomen (in K€) in het initieel geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 MOG opgesteld op 
basis van tabel 1 E van het rapporteringsmodel ingediend door Elia 

 

in KEUR Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

Niet-beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Afschrijvingen en waardeverminderingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Gebruik van services auxiliaires [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Gebruik van infrastructuur van derden [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Pensioenlasten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Belastingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Andere belastingen en taksen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

meerwaarden en minderwaarden [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

financiële kosten en opbrengsten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

kosten van interconnectie [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans : correctie van de regulatoire rekeningen van voorgaande periode [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans  : correctie van de regulatoire rekeningen voor de offshore activiteiten (MOG) [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/1/2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten  [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, 

informatica, verzekeringspremies
[vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Opbrengsten in mindering van de beheersbare kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

forfait MOG operationale kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Beïnvloedbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

kosten voor de reservering van ondersteunende diensten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Netto vergoeding [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Netto billijke winstmarge [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Netto billijke winstmarge voor de offshore activiteiten (MOG) [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Stimulans voor marktintegratie [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Stimulans voor de verbetering van kwaliteit [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Stimulansen naar goeddunken van de CREG [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading [vertrouwelijk] [vertrouwelijk][vertrouwelijk][vertrouwelijk]

TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 802 552 822 021 841 328 864 664
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Elia vermeldt dat de werkelijke kosten voor 2016-2017 verwerkt in de boekhouding in het 
geactualiseerd tariefvoorstel werden geïntegreerd en dat de CREG ze reeds gecontroleerd heeft in het 
kader van de bepaling van de regulatoire saldi. Die cijfers werden enkel ter informatie opgeleverd.  

Elia heeft zich gebaseerd op de werkelijke kosten voor het eerste semester van 2018 en heeft deze 
gebudgetteerde ramingen gebruikt voor het tweede semester van 2018 en 2019. De indiening van dit 
geactualiseerd tariefvoorstel moet de CREG toelaten om zich ex ante uit te spreken over het redelijk 
karakter van de kosten voorzien in 2018 en 2019. 

21. Elia heeft verschillende aanpassingen aangebracht in het aangepast tariefvoorstel 2016-2019 
MOG. De samenstelling van het aanpaste totaal inkomen voor de jaren 2018 en 2019 is weergegeven 
in Tabel 1 Aangepast. Om de aanpassingen zelf beter zichtbaar te maken, bestaat deze “aangepaste 
tabel” uit drie delen: het eerste deel bevat het overzicht van het initieel geactualiseerd tariefvoorstel, 
het tweede deel herneemt die bedragen na integratie van de aanpassingen opgenomen in het 
aangepast geactualiseerd tariefvoorstel en het derde deel bevat het verschil tussen het tweede en het 
eerste deel en geeft dus de aanpassingen zelf weer. 

Tabel 1 aangepast: overzicht van het totaal inkomen (in K€) in het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 MOG 
opgesteld op basis van tabel 1 E van het rapporteringsmodel ingediend door Elia 

 

 

4.2. OVERZICHT VAN DE AANGEPASTE (KOSTEN)ELEMENTEN IN HET 
(AANGEPAST) GEACTUALISEERD TARIEFVOORSTEL  

22. In de ontwerpbeslissing van 8 november 2018 is de CREG van mening dat de kosten van de jaren 
2016 en 2017 ex post geëvalueerd werden en dat er geen enkele aanpassing voor deze jaren in het 
geactualiseerd tariefvoorstel moet voorkomen (zelfs niet ter informatie). De CREG heeft de saldi 
berekend in haar « beslissing tariefverslag 2016» en in « beslissing tariefverslag 2017» op basis van het 
goedgekeurde budget in het tariefvoorstel 2016-2019 en de werkelijke kostenelementen. De integratie 
van de kosten van 2016 en 2017 in het geactualiseerd tariefvoorstel komt dus niet overeen met de 
berekeningsprincipes van de regulatoire saldi ten opzichte van de goedgekeurde budgetten. De CREG 
wil voor de jaren 2016 en 2017 graag een tariefvoorstel ontvangen dat overeenstemt met de bedragen 
gebruikt voor de tariefbeslissingen en waarin de kosten voor het MOG voor die jaren niet geïntegreerd 
zijn.  

in KEUR Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Niet-beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Afschrijvingen en waardeverminderingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Gebruik van services auxiliaires [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Gebruik van infrastructuur van derden [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Pensioenlasten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Belastingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Andere belastingen en taksen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

meerwaarden en minderwaarden [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

financiële kosten en opbrengsten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten van interconnectie [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans : correctie van de regulatoire rekeningen van voorgaande periode [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans  : correctie van de regulatoire rekeningen voor de offshore activiteiten (MOG) [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/1/2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten  [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, 

informatica, verzekeringspremies
[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Opbrengsten in mindering van de beheersbare kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

forfait MOG operationale kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Beïnvloedbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor de reservering van ondersteunende diensten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto vergoeding [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto billijke winstmarge [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto billijke winstmarge voor de offshore activiteiten (MOG) [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Stimulans voor marktintegratie [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Stimulans voor de verbetering van kwaliteit [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Stimulansen naar goeddunken van de CREG [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 841 328 864 664 841 328 864 664 0 0

Tariefvoorstel 2016-2019 MOG (A) Aangepast Tariefvoorstel 2016-2019 MOG  (B) Delta= (B)-(A)
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23. Een overzicht van de aanpassingen tussen het tariefvoorstel 2016-2019 (ingediend en 
goedgekeurd in 2015) en het initieel geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 met inbegrip van de 
offshore activiteiten (ingediend in 2018) wordt hierna weergegeven. Omwille van de principes 
uiteengezet in de vorige paragraaf worden enkel de verschillen met betrekking tot de jaren 2018-2019 
hierna behandeld. 

Tabel 2: overzicht van de verschillen tussen het goedgekeurde tariefvoorstel 2016- 2019 en het tariefvoorstel 2016-2019 
MOG 

 

24. In navolging van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel MOG wordt tabel 2 als volgt 
aangepast. 

Tabel 2Aangepast: overzicht van de verschillen tussen het goedgekeurde tariefvoorstel 2016- 2019 en het aangepaste 
geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 MOG 

 

25. Uit het overzicht in tabel 2 en tabel 2 Aangepast blijkt dat Elia in het initieel en het aangepast 
geactualiseerd tariefvoorstel geen enkele opbrengst voor het offshore aansluitingstarief opneemt. 
Bovendien worden de kosten met betrekking tot de periode 2018-2019 behandeld als een niet-
beheersbaar element (zie rij: overdracht tussen de resultatenrekening en de balans: correctie 
regulatoire rekening voor offshore activiteiten) te recupereren in latere periodes. Dit betekent dat het 
totaal inkomen van het  aangepast geactualiseerd tariefvoorstel onveranderd blijft, waardoor geen 
enkele aanpassing van de bestaande tarieven voor de periode 2018-2019 wordt voorgesteld en dat 
geen nieuw aansluitingstarief wordt ingevoerd. 

in KEUR Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Niet-beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Afschrijvingen en waardeverminderingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Belastingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Andere belastingen en taksen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

financiële kosten en opbrengsten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans  : correctie van de regulatoire rekeningen voor de 

offshore activiteiten (MOG)
[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de 

infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies
[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

forfait MOG operationale kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto vergoeding [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto billijke winstmarge voor de offshore activiteiten (MOG) [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Goedgekeurd tariefvoorstel 

(versie nov. 2015)

Geactualiseerd tariefvoorstel 

(versie sep.2018)

Verschil tussen het 

geactualiseerd tariefvoorstel en 

het goedgekeurd tariefvoorstel

in KEUR Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Niet-beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Afschrijvingen en waardeverminderingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Belastingen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Andere belastingen en taksen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

financiële kosten en opbrengsten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

transfer tussen RR en balans  : correctie van de regulatoire rekeningen voor 

de offshore activiteiten (MOG)
[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Beheersbaar [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de 

infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies

[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

forfait MOG operationale kosten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto vergoeding [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Netto billijke winstmarge [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Goedgekeurd tariefvoorstel 

(versie nov. 2015)

Aangepast geactualiseerd 

tariefvoorstel (versie nov. 2018) Delta = (B)- (A)
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4.3. ANALYSE VAN DE AANGEPASTE ELEMENTEN 

26. De CREG heeft het totaal inkomen geanalyseerd dat in de geactualiseerde voorstellen wordt 
voorgesteld. Het initieel en het aangepast geactualiseerd voorstel worden gemotiveerd door de 
investering van Elia in het Modular Offshore Grid. 

Het MOG bestaat uit Switchyard offshore (OSY) platform met aansluitingen naar vier windparken 
(Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2). Twee rechtstreekse onderzeese kabels van 220 kV en 
één kabel die via het windpark Rentel passeert, zullen het OSY-platform verbinden met het 
hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge zodat de geproduceerde windenergie rechtstreeks in het 
Belgische hoogspanningsnet kan worden geïnjecteerd. Het MOG omvat tenslotte ook een deel van het 
offshore platform van Rentel. 

27. In het initieel en het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel vermeldt Elia een investeringskost 
van 392 miljoen € voor het totale MOG-project (verdeeld tussen 2016 en 2020). De CREG heeft reeds 
24,4 miljoen € van deze kost als redelijk beschouwd in het kader van de “beslissing tariefverslag 2016” 
en “beslissing tariefverslag 2017”. 

De belangrijkste contracten voor de constructie van het offshore platform en de 2 onderzeese kabels 
vertegenwoordigen [vertrouwelijk] % van het totaal aan Capital Expenditures (CAPEX). De CREG heeft 
vastgesteld dat de contracten volgens de Europese aanbestedingsvoorschriften werden toegekend, 
krachtens dewelke Elia voor de goedkoopste kandidaat heeft gekozen. De CREG heeft de offertes voor 
de aankoop, de installatie en het indienststellen van het OSY-platform en de onderzeese kabels 
onderzocht en deze vergeleken met de afgesloten contracten. Ze stelt vast dat de bedragen 
overeenstemmen. De CREG aanvaardt bijgevolg deze investeringskosten in het kader van het 
geactualiseerd tariefvoorstel.  

De aankoop door Elia van activa van Rentel komt overeen met ongeveer [vertrouwelijk] % van de 
voorgestelde CAPEX. Initieel heeft Rentel de toestemming voor een individuele aansluiting gekregen. 
Het koninklijk besluit van 5 juli 20158 voorziet dat Rentel de mogelijkheid heeft om de gehele of een 
gedeelte van de installatie aan de netbeheerder af te staan in het kader van de uitwerking van een 
offshore net. Rentel heeft deze individuele aansluiting gebouwd en baat deze installatie op dit ogenblik 
voor eigen rekening uit. In 2019 zal Rentel haar onderzeese kabel en een gedeelte van haar offshore 
platform aan Elia overdragen. Tot op de dag van deze overdracht zullen de activa eigendom zijn van 
Rentel en zullen ze als individuele aansluiting gekwalificeerd worden. De CREG zal de definitieve 
overdrachtswaarde van deze activa in 2019 vastleggen, maar de waarde van [vertrouwelijk] miljoen € 
wordt in het geactualiseerd tariefvoorstel als best estimate aanvaard. 

De resterende [vertrouwelijk] % aan CAPEX heeft betrekking op het beheer van het project, de 
verzekeringen, de juridische adviezen en een risk contingency. De CREG beschouwt deze posten als 
redelijk. 

28. De CREG heeft de beheersbare en niet-beheersbare kosten onderzocht. Mits aanpassing van de 
elementen uit hoofdstuk 4.4 had de CREG deze kosten als redelijk beschouwd in haar 
ontwerpbeslissing van 8 november 2018. 

                                                           

8 Koninklijk besluit van 5 juli 2015 waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een 

installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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4.4. ELEMENTEN VAN HET GEACTUALISEERD TARIEFVOORSTEL 
WAARVAN DE CREG EEN AANPASSING HEEFT GEVRAAGD  

4.4.1. Afschrijvingen en waardeverminderingen 

29. De CREG stelt vast dat Elia in het initieel geactualiseerd tariefvoorstel reeds vanaf mei 2018 
afschrijvingen opneemt. Deze afschrijvingen hebben betrekking op laagspanningsinstallaties die op het 
transformatieplatform van Rentel werden geïnstalleerd. De CREG heeft  deze afschrijvingen in de 
ontwerpbeslissing van 8 november 2018 niet aanvaard: 

a) Het MOG zal zeer waarschijnlijk in september 2019 in dienst gesteld worden. Bijgevolg 
kunnen de activa van het MOG ten vroegste vanaf die datum, nl. de datum van 
indienststelling van het MOG, worden afgeschreven. 

b) De betreffende laagspanningsinstallaties bevinden zich op het transformatieplatform van 
Rentel. Zoals vermeld in paragraaf 27 vormen de activa van Rentel een individuele 
aansluiting tot op de dag van overdracht aan Elia. Het is pas vanaf die datum dat de 
overgedragen activa als een deel van het MOG zullen worden beschouwd. Gelijkaardige 
installaties bevinden zich eveneens op de individuele aansluitingen van andere parken en 
maken ook geen deel uit van het MOG. De overdracht van activa van Rentel aan Elia is 
bepalend voor de kwalificatie van deze investeringen als een deel van het MOG en voor 
de aanvangsdatum van de afschrijvingen. 

De CREG aanvaardt de afschrijvingen van de activa van het MOG vanaf de voorgestelde datum van 
indienststelling, nl. 30 september 2019.  

30. In haar aangepast geactualiseerd tariefvoorstel heeft Elia de afschrijvingen aangepast zoals 
gevraagd door de CREG in haar ontwerpbeslissing van 8 november 2018. Rekening houdend met deze 
aanpassingen, voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.4.2. Netto billijke marge 

31. De netto billijke marge is gebaseerd op het gemiddelde van de RAB vermenigvuldigd met een 
rendementspercentage. Ten gevolge van de verwerping van de afschrijvingen, uiteengezet in 
hoofdstuk 4.4.1, moet de netto billijke marge berekend worden op basis van de gecorrigeerde RAB-
waarde.  

32. Uit het geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019 MOG blijkt dat voor de berekening van de netto 
billijke marge (tabel 21 van het rapporteringsmodel) het eigen vermogen onveranderd blijft ten 
opzichte van  het eigen vermogen in het tariefvoorstel van 9 november 2015. Uit tabel 3B « BGAAP 
balans van 31 december » van het rapporteringsmodel blijkt echter dat op de balans de eigen middelen 
toenemen omdat de netto billijke winstmarge van het MOG aan het overgedragen resultaat wordt 
toegevoegd. In haar ontwerpbeslissing van 8 november 2018 stelt de CREG een gebrek aan coherentie 
vast tussen de gegevens van tabel 3B en die van tabel 21 en vraagt aan Elia om de berekening van de 
netto billijke marge aan te passen door gebruik te maken van een S-factor gebaseerd op de 
balansgegevens.  

33. In haar aangepast geactualiseerd tariefvoorstel heeft Elia de netto billijke marge aangepast zoals 
gevraagd door de CREG in haar ontwerpbeslissing van 8 november 2018. Rekening houdend met deze 
aanpassingen, voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 
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4.4.3. De vennootschapsbelasting 

34. In de ontwerpbeslissing van 8 november 2018 stelt de CREG vast dat de vennootschapsbelasting 
moet aangepast worden als gevolg van :  

a) de aanpassing van de afschrijvingen vermeld in hoofdstuk 4.4.1, en de invloed daarvan op 
de berekening van de RAB ;   

b) de vaststelling gedaan in hoofdstuk 4.4.2 over de berekening van de netto billijke marge 
op basis van een gecorrigeerde S-factor.  

35. In haar aangepast geactualiseerd tariefvoorstel heeft Elia de vennootschapsbelasting aangepast 
zoals gevraagd door de CREG in haar ontwerpbeslissing van 8 november 2018. Rekening houdend met 
deze aanpassingen, voldoet Elia aan de vraag van de CREG. 

4.4.4. Toepassing van een forfaitaire exploitatiekost van het MOG 

36. In het initieel geactualiseerd tariefvoorstel stelt Elia een vaste forfaitaire beheersbare kost van 
[vertrouwelijk] % van het CAPEX voor. Deze enveloppe wordt gebruikt voor recurrente en voorzienbare 
exploitatiekosten zoals geplande onderhoudswerken, inspecties, verzekeringspremies, etc. In de 
ontwerpbeslissing van 8 november 2018 stelt de CREG vast dat Elia dit forfaitair bedrag sinds mei 2018 
toepast, nl. op basis van de laagspanningsinstallaties geïnstalleerd op het transformatieplatform van 
Rentel. Zoals uiteengezet in paragraaf 30, maken deze installaties op dit moment geen deel uit van het 
MOG. De forfaitaire beheersbare kosten kunnen slechts van toepassing zijn vanaf het ogenblik dat het 
MOG operationeel is, dus vanaf 30 september 2019.  

37. In haar aangepast geactualiseerd tariefvoorstel heeft Elia de forfaitaire exploitatiekost van het 
MOG aangepast zoals gevraagd door de CREG in haar ontwerpbeslissing van 8 november 2018. 
Rekening houdend met deze aanpassingen, voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.4.5. Overdracht tussen de resultatenrekening en de balans : correctie van regulatoire 
rekening voor offshore activiteiten 

38. In de ontwerpbeslissing van 8 november 2018 stelt de CREG vast dat het bedrag van de 
regulatoire schuldvordering gecorrigeerd moet worden ten gevolge van alle correcties die hierboven 
vermeld worden. 

39. In haar aangepast geactualiseerd tariefvoorstel heeft Elia het bedrag van de regulatoire 
schuldvordering aangepast. Hierdoor voldoet ze aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 
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5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

40. In onderhavige beslissing spreekt de CREG zich uit over de budgetten en prognoses voor de jaren 
2018-2019 van de nv Elia System Operator. Deze cijfers en prognoses zullen bijgewerkt worden bij de 
afrekeningen op basis van de werkelijke door de CREG gecontroleerde cijfers.  

41. De CREG benadrukt dat het feit dat in onderhavige beslissing geen enkele opmerking werd 
geformuleerd over de bepalende elementen van het totaal inkomen niet kan beschouwd worden als 
een stilzwijgend akkoord over deze elementen voor de volledige regulatoire periode 2016-2019. 

42. Aangezien de tariefvoorstellen zich baseren op een projectie van de toekomst zullen het 
werkelijke totaal inkomen en de werkelijke hoeveelheden tijdens de regulatoire periode 2016-2019 
onvermijdelijk verschillen van het geschatte totaal inkomen en de geschatte hoeveelheden in het 
tariefvoorstel. De CREG behoudt zich het recht voor om de verantwoording en het redelijk karakter 
van alle elementen van het totaal inkomen in de loop van de komende jaren nog op diepgaande wijze 
te onderzoeken en te evalueren. Wat betreft de tariefverslagen die zullen worden neergelegd om de 
toepassing van de tarieven te verantwoorden, zal het louter voldoen aan het geraamde bedrag van 
het totaal inkomen in het tariefvoorstel geen verantwoording zijn voor het redelijke karakter van de 
elementen die deel uitmaken van het totaal inkomen.   

 

6. DISPOSITIEF 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en in het 
bijzonder de artikelen 12, § 7 en 23, § 2, 2de lid, 14°; 

Gelet op het besluit (Z)1718 van 29 maart 2018 tot wijziging van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet voor elektriciteit en voor 
de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie; 

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

Gelet op beslissing (B)151203-CDC-658E/36 van 3 december 2015 de vraag tot goedkeuring van het 
Aangepast tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016 -2019 ingediend door de nv Elia System 
Operator; 

Gelet op de ontwerpbeslissing 658E/58 van 8 november 2018 over de de vraag tot goedkeuring van 
het geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, ingediend door de nv Elia System Operator, met het oog 
op de dekking van de kosten die verband houden met het Modular Offshore Grid (MOG) en op de 
invoering van een nieuw offshore aansluitingstarief; 

Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting van 16 november 2018 en de schriftelijke opmerkingen 
van Elia die als bijlage aan het proces-verbaal werden toegevoegd; 

Gelet op het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel van 23 november 2018; 

Gelet op het algemeen voorbehoud in deel 5; 

Gelet op de voorafgaande analyse; 
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Overwegende de vaststellingen vermeld in de punten 3.2 en 4.4; 

Beslist de CREG om het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel ingediend door Elia op 
23 november 2018 goed te keuren.  

 

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

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité
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BIJLAGE 1 

Proces-verbaal van de hoorzitting van 16 november 2018 

 


























