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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
het aangepast tariefverslag met inbegrip van de exploitatiesaldi met betrekking tot het boekjaar 2018, 
ingediend door de nv Elia System Operator (hierna : Elia) op 24 juni 2019.  

Dit onderzoek maakt deel uit van de controles van de CREG met betrekking tot de toepassing van de 
tarieven en de bepaling van de exploitatiesaldi die aan de basis liggen van de regulatoire vorderingen 
en schulden. Dit onderzoek heeft een uitsluitend tarifair karakter en heeft dus geen verband met de 
boekhoudkundige en financiële, wettelijke bepalingen met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekeningen, waarvoor de CREG over geen enkele bevoegdheid beschikt: op basis van haar 
tariefmethodologie van 18 december 2014 (gecoördineerde versie van 29 maart 2018) onderzoekt de 
CREG enkel het redelijke karakter van de gerapporteerde verrichtingen en bedragen, en dat vanuit het 
oogpunt van de netgebruiker. Het onderzoek van de CREG is dus voornamelijk gericht op het bepalen 
van het restbedrag (saldo) voor het boekjaar 2018 dat moet worden overgedragen naar de berekening 
van de tarieven van de volgende regulatoire periode.  

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

1) het eerste deel bevat de wettelijke basis waarop de CREG zich baseert voor het aannemen 
van de beslissing; 

2) het verloop van de procedure wordt beschreven in het tweede deel; 

3) de raadpleging over de ontwerpbeslissing wordt uiteengezet in het derde deel; 

4) in het vierde deel worden het tariefverslag en de componenten van de saldi 
gerapporteerd voor 2018 aan de hand van een controleprogramma geanalyseerd. Dit deel 
bevat ook de evaluatie door de CREG van de stimulansen toe te kennen aan Elia zoals 
bedoeld in artikel 5.3.3.3 van de tariefmethodologie van de CREG; 

5) een algemeen voorbehoud wordt geformuleerd in het vijfde deel; 

6) het dispositief wordt opgenomen in het zesde deel. In dit dispositief zal de CREG ook het 
gecumuleerde saldo bepalen van de regulatoire rekeningen van de boekjaren 2015, 2016, 
2017 en 2018 dat moet worden overgedragen naar het totaal inkomen dat door de 
tarieven moet worden gedekt in de regulatoire periode 2020-2023. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen op 18 juli 2019. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

“Wet van 29 april 1999” of “elektriciteitswet”: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt.  

“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.  

“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)1109/7 van 18 december 2014 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie. In navolging van de wet van 13 juli 2017 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, werd dit besluit gewijzigd voor de invoering van 
een regulatoir kader voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit.   De 
gecoördineerde versie van 29 maart 2018 is consulteerbaar op de website van de CREG1.  

“Rapporteringsmodel”: de tabellen en richtlijnen, bedoeld in bijlage 1 bij 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, die tot doel 
hebben de tarifaire rapportering tussen Elia en de CREG te stroomlijnen.   

“Tariefverslag”: het tariefverslag omvat de reële waarden van de uiteenlopende elementen van het 
totaal inkomen en de vergelijking met de in het tariefvoorstel opgenomen gebudgetteerde bedragen 
voor het exploitatiejaar. Die vergelijking geeft aanleiding tot saldi die voortvloeien uit verschillen 
tussen het goedgekeurde totaal inkomen (kosten en opbrengsten) en de gerealiseerde 
boekhoudkundige resultaten. De (positieve of negatieve) verschillen als gevolg van een afwijking in de 
verkopen of de volumes vergeleken met dat wat voorzien was in het budget maken deel uit van de 
saldi. Het totaal inkomen en de saldi worden berekend op basis van de consolidatie van de werkelijke 
financiële gegevens van de nv Elia System Operator, de nv Elia Asset en de nv Elia Engineering en wordt 
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiekader dat in België van toepassing 
is.  

Het tariefverslag mag niet verward worden met het jaarverslag van Elia, noch met de geconsolideerde 
jaarrekeningen van Elia: de voormelde documenten worden opgesteld in overeenstemming met de 
International Financial Reporting Standards die de Europese Unie heeft aangenomen. De 
consolidatiegrondslagen van deze financiële verslagen zijn daarom verschillend van de beginselen die 
bij het opstellen van het tariefverslag worden gebruikt2. 

« Tariefvoorstel 2016-2019 » : het (aangepaste) geactualiseerde tariefvoorstel 2016-2019 met 
inbegrip van de kosten van het MOG, ingediend door Elia op 23 november 2018 en goedgekeurd door 

                                                           

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-9bNL.pdf 
2 Dit verschil werd bevestigd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in haar brief van 
16 augustus 2010: "Tijdens het onderzoek [… ] heeft het Directiecomité van de CBFA vastgesteld dat er twee denkwijzen 
naast elkaar bestonden, waarvan de ene aan de grondslag van de opstelling van de consolidatierekeningen lag en de andere 
aan de basis van de tariefbepaling” (vrije vertaling van “Lors de l’examen […] le Comité de Direction de la CBFA a constaté la 
coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissement des comptes consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des 
tarifs) 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-9bNL.pdf
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de CREG op 6 december 2018 in haar beslissing (B)658E/58 over de vraag tot goedkeuring van het 
aangepast 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)3. 

1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 23, § 2, 14° van de elektriciteitswet bepaalt dat de CREG de tariefbevoegdheden 
uitoefent bedoeld in de artikelen 12 tot 12quinquies van die wet. Artikel 12 bevat in het bijzonder de 
bepalingen die verband houden met de tarieven en de tariefmethodologie en die gelden voor het 
beheer van het transmissienet en voor de netten met een transmissiefunctie.  

2. Volgens artikel 12, § 5, 15° dient de tariefmethodologie ervoor te zorgen dat de saldi alsook hun 
verdeling over de volgende regulatoire periodes op transparante en niet-discriminerende wijze 
worden bepaald. 

3. Met toepassing van artikel 12 heeft de CREG op 18 december 2014 een tariefmethodologie 
vastgelegd voor het transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de 
periode 2016-2019. Op 29 maart 2018 werd de tariefmethodologie aangepast om een regulatoir kader 
in te voeren voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit. 

4. De artikelen 35 en volgende van de tariefmethodologie bevatten de bepalingen die van 
toepassing zijn inzake de controle op en de toepassing van de tarieven, met inbegrip van de procedure 
voor de goedkeuring van het tariefverslag. 

5. Deze bepalingen vormen bijgevolg de wettelijke basis van onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

6. Met haar brief van 6 september 2018 over de valorisatie die Elia in haar tariefverslag heeft 
gemaakt van de financiering van haar participatie in Eurogrid International heeft de CREG, door 
informeel te anticiperen op haar toekomstige beslissing in het kader van het tariefverslag voor het jaar 
2018, Elia geïnformeerd dat haar voorstel om uitsluitend de financieringslasten die verband houden 
met de senior bond en de hybrid bond die ze zou uitgeven ten laste van de niet-gereguleerde 
activiteiten in België te leggen, door de CREG zou worden verworden. Gelet op het uitblijven van enige 
wijziging in de wettelijke structuur van de Elia groep en naar analogie met de financiering van de eerste 
60 % die Elia in Eurogrid International verwierf alsook met de financiering van Elia Grid International 
en Nemo Link, heeft de CREG Elia uitgenodigd om de financiering van de bijkomende 20 % die Elia in 
Eurogrid International verwierf vanaf exploitatiejaar 2018 te valoriseren aan voorwaarden die 
gelijkwaardig zijn aan een financiering die volledig door eigen vermogen zou worden gewaarborgd.   

7. Op 28 februari 2019 heeft de CREG het tariefverslag over het boekjaar 2018 van Elia ontvangen. 
Dit tariefverslag bevat de saldi die werden gerapporteerd ten opzichte van het budget 2018 dat werd 
goedgekeurd in de beslissing van de CREG van 6 december 2018. Eveneens op 28 februari 2019 ontving 

                                                           

3 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E58NL.pdf 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E58NL.pdf
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de CREG van Elia de rapportering betreffende de doeltreffendheid van het beheer van de 
investeringen. 

8. Elia heeft voornoemd tariefverslag tijdens werkvergaderingen op 12 maart 2019 en 19 maart 
2019 in de lokalen van de CREG en van Elia toegelicht. Op 12 april 2019 werd er eveneens een 
werkvergadering met de revisoren van Elia georganiseerd. 

9. Op 21 maart 2019 heeft de CREG aan Elia bijkomende inlichtingen over het tariefverslag 
gevraagd. Per brief van 5 april 2019 heeft de CREG bijkomende inlichtingen van Elia ontvangen.  

10. Op 28 februari, op 1, 4 en 15 maart alsook op 10, 11, 12, 15, 17, 18 en 23 april 2019 heeft de 
CREG per e-mail bijkomende details gevraagd over het tariefverslag en over de opgeleverde 
bijkomende inlichtingen. In haar e-mails van 28 februari, van 8, 13, 15 en 19 maart alsook van 10, 11, 
12, 16, 18, 19, 24 en 25 april 2019 heeft Elia verduidelijkingen opgeleverd.  

11. Per brief van 5 april 2019 over het ontwerp van de nieuwe structuur van de Elia groep heeft de 
CREG alle onzekerheden uit de weg geruimd in verband met haar standpunt over: 

1) de nieuwe weerhouden structuur; 

2) de inspanningen die de CREG zal leveren voor het vereenvoudigen van deze nieuwe 
structuur binnen de kortst mogelijke termijn; 

3) de tarifaire impact van deze structuurverandering; en 

4) de tarifaire behandeling van de kosten veroorzaakt door deze herstructurering. 

12. Op 7 mei 2019 heeft het directiecomité van de CREG haar ontwerpbeslissing (B)658E/61 
genomen (hierna: “de ontwerpbeslissing van 7 mei 2019”) en ze op dezelfde dag per post naar Elia 
gestuurd. Het ging om een ontwerp van weigeringsbeslissing. Die ontwerpbeslissing bepaalde dat Elia, 
tenzij het de CREG overtuigt van een andere redenering en/of van een ander bedrag, haar 
oorspronkelijk tariefverslag op zeven punten moest aanpassen om goedkeuring te krijgen van de 
gerapporteerde exploitatiesaldi van 2018. 

13. Op haar vraag werd Elia gehoord op 17 mei 2019. Het PV van de hoorzitting en de bijlage, nl. de 
presentatie van Elia, worden als bijlage bij onderhavige beslissing gevoegd. 

14. Tussen het opstellen van de ontwerpbeslissing en onderhavige beslissing over 2018 hebben Elia 
en de CREG informele werkvergaderingen gehouden en meerdere e-mails uitgewisseld om 
ontbrekende informatie te geven en respectieve standpunten te verduidelijken. 

15. Op 17 juni 2019 heeft Elia een eerste versie van haar aangepast tariefverslag aan de CREG 
bezorgd. Ten gevolge van de vaststelling door de CREG dat dit document fouten bevatte, heeft Elia op 
24 juni 2019 een tweede versie van haar aangepast verslag overgemaakt.  

16. Op 5 juli 2019 heeft Elia het rapport van feitelijke vaststellingen van haar revisoren overgemaakt, 
zoals bedoeld in artikel 44 van de tariefmethodologie, betreffende het houden van een afzonderlijke 
boekhouding voor gereguleerde activiteiten in België en voor andere activiteiten. 

17. Op 8 juli 2019 heeft de CREG aan Elia bijkomende informatie gevraagd over het verslag van de 
revisoren dat zij op 5 juli 2019 had ontvangen. In haar brief van 16 juli 2019 heeft Elia slechts een deel 
van de gevraagde bijkomende informatie opgeleverd. Op het moment dat onderhavige beslissing werd 
aangenomen, had Elia niet alle informatie opgeleverd die door de CREG werd gevraagd. 
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3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

18. In het kader van het aannemen van onderhavige beslissing, krachtens artikel 23, § 1 en met 
toepassing van artikel 41 van haar huishoudelijk reglement, heeft het directiecomité van de CREG 
beslist om de raadpleging over de ontwerpbeslissing te beperken en enkel Elia te raadplegen van 
8 mei 2019 tot 17 juni 2019 omwille van de volgende redenen: 

- de tariefmethodologie vermeldt uitdrukkelijk dat de beslissingen over de tariefverslagen 
enkel rechtstreekse gevolgen hebben voor deze beheerder; 

- de tariefmethodologie bevat een gedetailleerde procedure, die de raadpleging van de 
beheerder goed kadert. 

4. ANALYSE VAN HET TARIEFVERSLAG EN CONTROLE 
VAN HET REDELIJK KARAKTER VAN DE KOSTEN EN DE 
GERAPPORTEERDE SALDI  

4.1. Het totaal inkomen en de gerapporteerde saldi 

4.1.1. Het totaal inkomen 

19. Het gebudgetteerde totaal inkomen van Elia voor 2018, zoals goedgekeurd in de beslissing van 
de CREG van 6 december 2018, bedraagt 841.328.415 €. 

20. Het initieel door Elia gerapporteerde werkelijke inkomen 2018 bedroeg 793.219.467 €, zoals 
weergegeven in tabel 1.  

In tabel 1 wordt de samenstelling van het totaal inkomen weergegeven. 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  9/25 

Tabel 1: Het door Elia op 28 februari 2019 gerapporteerde totaal inkomen 2018 en de gedetailleerde exploitatiesaldi 

 

 

 

 

 

  

Overzicht van de saldi - in EUR Budget 2018 Werkelijkheid 2018

Delta = Werkelijkheid - 

Budget

1e deelsaldo : het verschil tussen de gebudgetteerde en de werkelijke kosten 841 328 415 793 219 467 -48 108 949

Niet-beheersbare kosten 284 307 136 259 302 188 -25 004 948

Afschrijvingen en waardeverminderingen 130 601 803 126 745 587 -3 856 216

Gebruik van ondersteunende diensten 76 083 192 77 648 146 1 564 954

Gebruik van infrastructuur van derden 23 884 906 22 783 715 -1 101 191

Pensioenlasten 6 312 730 5 768 684 -544 046

Vennootschapsbelasting 33 006 740 52 144 264 19 137 524

Andere belastingen en taksen 14 710 000 14 195 784 -514 216

Meer- en minderwaarden 8 563 447 11 887 266 3 323 819

Financiële kosten en opbrengsten 102 398 668 71 694 483 -30 704 185

Interconnectiekosten -41 237 600 -56 907 273 -15 669 673

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans -22 893 748 -23 855 196 -961 448

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans : correctie regulatoire rekeningen voorgaande periode -47 000 000 -47 000 147 -147

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans : correctie regulatoire rekeningen voor offshore activiteiten (MOG) -2 132 202 0 2 132 202

Kostenverminderingen die verband houden met de terugname van provisies opgebouwd voor 1/1/2008 0 0 0

Andere uitzonderlijke opbrengsten in vermindering van niet-beheersbare kosten -1 156 800 -929 086 227 714

Kosten die verband houden met opgelegde infrastructuurverplaatsingen 3 166 000 5 125 961 1 959 961

Beheersbare kosten 313 747 188 307 750 955 -5 996 233

Kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, het systeem, telecom, informatica-activiteiten en 

verzekeringspremies 198 539 051 201 477 832 2 938 781

Kosten van vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 144 590 709 140 354 491 -4 236 218

Opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten -29 382 572 -34 081 367 -4 698 795

Beïnvloedbare kosten 148 250 672 122 065 601 -26 185 071

Reservering van ondersteunende diensten 148 250 672 122 065 601 -26 185 071

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) 95 023 419 104 100 722 9 077 303

Netto billijke winstmarge 46 053 513 43 984 579 -2 068 934

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) 409 257 1 173 000 763 743

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) 2 965 600 4 035 403 1 069 803

Stimulans voor marktintegratie - welfare (artikel 24, §1,3 TM) 2 965 600 7 035 619 4 070 019

Stimulans ter verbetering van de prestaties - bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen (artikel 25, §3 TM) 38 920 000 42 234 214 3 314 214

Stimulans ter verbetering van de prestaties - efficiëntie van beheer van de investeringsportefeuille (artikel 25, §2 TM) 1 482 800 1 595 792 112 992

Stimulans ter verbetering van de prestaties - realisatie van investeringen binnen termijnen (artikel 25, §4 TM) 741 400 0 -741 400

O&O stimulans (artilel 26 TM) 370 700 636 063 265 363

Stimulansen naar het eigen inzicht van de CREG (artikel 27 TM) 741 400 1 311 506 570 106

Stimulans ter verbetering van de continuïteit van de levering (artikel 28 TM) 0 1 345 134 1 345 134

Stimulans voor de beheersing van beheersbare kosten (artikel 21 TM) 0 1 724 223 1 724 223

Stimulans voor de beheersing van beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) 0 -1 345 134 -1 345 134

Bijkomende risicopremie voor het dekken van bijkomende risico's verbonden aan Modular Offshore Grid (MOG) 373 149 370 323 -2 826

2e deelsaldo: het verschil tussen werkelijke tarifaire opbrengsten en gebudgetteerde tarifaire opbrengsten  (effecten van volume en van 

volume-mix) -841 328 416 -846 471 488 -5 143 073

Tariefomzet uit aansluitingstarieven -42 883 509 -42 589 780 293 729

Tariefomzet uit tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur -462 645 946 -472 679 380 -10 033 434

Tariefomzet uit tarieven voor het beheer van het elek trisch systeem -116 231 307 -116 160 873 70 434

Tariefomzet uit tarieven voor de compensatie van onevenwichten -193 077 685 -189 504 784 3 572 901

Tariefomzet uit het tarief voor mark tintegratie -26 489 969 -25 536 671 953 297

TOTAAL VAN DE SALDI GERAPPORTEERD DOOR ELIA -53 252 021
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21. Zoals weergegeven in tabel 2 bedraagt het werkelijke totaal inkomen 2018, opgenomen in het 
aangepast tariefverslag van Elia van 24 juni 2019, een bedrag van 784 208 712 €.  De samenstelling van 
het totaal inkomen wordt weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Het door Elia op 24 juni 2019 gerapporteerde totaal inkomen 2018 en de gedetailleerde exploitatiesaldi 

 

4.1.2. De gerapporteerde exploitatiesaldi 

22. Zoals weergegeven in tabel 1 is het door Elia op 28 februari 2019 gerapporteerde totale saldo 
een overschot van 53.252.021 €, schuld van de netbeheerder ten opzichte van de toekomstige 
tarieven, en bestaat het uit twee deelsaldi. Het eerste deelsaldo in verband met de kosten is het 
verschil tussen de werkelijke kostenelementen van het totaal inkomen en hun gebudgetteerde 
waarde. Het tweede deelsaldo komt overeen met het volumeverschil en is het verschil tussen de 
werkelijke tariefomzet en de gebudgetteerde waarde van de tarifaire verkopen. 

23. Zoals weergegeven in tabel 2 is het door Elia op 24 juni 2019 gerapporteerde aangepaste totale 
saldo een overschot van 62.262.776 €, met nog steeds het karakter van een schuld van de 
netbeheerder ten opzichte van de toekomstige tarieven.  De aanpassingen die Elia op vraag van de 
CREG doorvoerde in haar aangepast tariefverslag van 24 juni 2019 brengen een verhoging van 
9.010.755 € van de schuld van de netbeheerder ten opzichte van de toekomstige tarieven met zich 
mee. 

24. Die saldi maken dus geen deel uit van het resultaat van het exploitatiejaar 2018, noch van het 
eigen vermogen van de netbeheerder.  

Overzicht van de aangepaste saldi - in EUR Budget 2018

Werkelijkheid 2018 

aangepast

Delta aangepast  = Werkelijkheid 

aangepast - Budget

1e aangepast deelsaldo : het verschil tussen de gebudgetteerde en de werkelijke kosten 841 328 415 784 208 712 -57 119 703

Niet-beheersbare kosten 284 307 136 268 704 561 -15 602 576

Afschrijvingen en waardeverminderingen 130 601 803 126 745 587 -3 856 216

Gebruik van ondersteunende diensten 76 083 192 77 648 146 1 564 954

Gebruik van infrastructuur van derden 23 884 906 21 808 719 -2 076 188

Pensioenlasten 6 312 730 5 766 810 -545 920

Vennootschapsbelasting 33 006 740 39 674 074 6 667 334

Andere belastingen en taksen 14 710 000 14 195 784 -514 216

Meer- en minderwaarden 8 563 447 11 887 266 3 323 819

Financiële kosten en opbrengsten 102 398 668 94 543 770 -7 854 898

Interconnectiekosten -41 237 600 -56 907 273 -15 669 673

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans -22 893 748 -23 855 196 -961 448

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans : correctie regulatoire rekeningen voorgaande periode -47 000 000 -47 000 000 0

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans : correctie regulatoire rekeningen voor offshore activiteiten (MOG) -2 132 202 0 2 132 202

Kostenverminderingen die verband houden met de terugname van provisies opgebouwd voor 1/1/2008 0 0 0

Andere uitzonderlijke opbrengsten in vermindering van niet-beheersbare kosten -1 156 800 -929 086 227 714

Kosten die verband houden met opgelegde infrastructuurverplaatsingen 3 166 000 5 125 961 1 959 961

Beheersbare kosten 313 747 188 307 514 113 -6 233 075

Kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, het systeem, telecom, informatica-activiteiten en 

verzekeringspremies 198 539 051 201 275 826 2 736 775

Kosten van vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 144 590 709 140 319 655 -4 271 054

Opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten -29 382 572 -34 081 367 -4 698 795

Beïnvloedbare kosten 148 250 672 122 065 601 -26 185 071

Reservering van ondersteunende diensten 148 250 672 122 065 601 -26 185 071

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) 95 023 419 85 924 438 -9 098 982

Netto billijke winstmarge 46 053 513 25 382 876 -20 670 637

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) 409 257 1 173 000 763 743

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) 2 965 600 4 153 062 1 187 462

Stimulans voor marktintegratie - welfare (artikel 24, §1,3 TM) 2 965 600 7 240 755 4 275 155

Stimulans ter verbetering van de prestaties - bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen (artikel 25, §3 TM) 38 920 000 42 234 214 3 314 214

Stimulans ter verbetering van de prestaties - efficiëntie van beheer van de investeringsportefeuille (artikel 25, §2 TM) 1 482 800 1 642 320 159 520

Stimulans ter verbetering van de prestaties - realisatie van investeringen binnen termijnen (artikel 25, §4 TM) 741 400 0 -741 400

O&O stimulans (artilel 26 TM) 370 700 654 608 283 908

Stimulansen naar het eigen inzicht van de CREG (artikel 27 TM) 741 400 1 349 745 608 345

Stimulans ter verbetering van de continuïteit van de levering (artikel 28 TM) 0 1 384 354 1 384 354

Stimulans voor de beheersing van beheersbare kosten (artikel 21 TM) 0 1 856 464 1 856 464

Stimulans voor de beheersing van beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) 0 -1 384 354 -1 384 354

Bijkomende risicopremie voor het dekken van bijkomende risico's verbonden aan Modular Offshore Grid (MOG) 373 149 237 393 -135 756

2e aangepast deelsaldo: het verschil tussen werkelijke tarifaire opbrengsten en gebudgetteerde tarifaire opbrengsten  (effecten van volume 

en van volume-mix) -841 328 416 -846 471 488 -5 143 073

Ventes tarifaires des tarifs de raccordements -42 883 509 -42 589 780 293 729

Ventes tarifaires  des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau -462 645 946 -472 679 380 -10 033 434

Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique -116 231 307 -116 160 873 70 434

Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres -193 077 685 -189 504 784 3 572 901

Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché -26 489 969 -25 536 671 953 297

TOTAAL VAN DE AANGEPASTE SALDI GERAPPORTEERD DOOR ELIA -62 262 776
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4.1.3. Saldi met betrekking tot openbare dienstverplichtingen en toeslagen 

25. Naast deze algemene exploitatiesaldi die betrekking hebben op het totaal inkomen dat nodig is 
voor de uitoefening van de gereguleerde activiteiten, bevat het tariefverslag voor 2018 eveneens het 
overzicht van de saldi van de openbare dienstverplichtingen en de toeslagen opgelegd aan Elia. Zoals 
in het verleden, passeren deze verrichtingen en de desbetreffende saldi niet langs de 
resultatenrekening van de onderneming Elia, maar komen ze rechtstreeks op de balans terecht. 

Het totaalsaldo van de balansrekeningen met betrekking tot openbare dienstverplichtingen en 
toeslagen bedraagt 47.460.109 € eind 2018 en bezit het karakter van een regulatoire vordering.  

4.2. Het controleprogramma van de CREG 

26. In het kader van de analyse en controle van een tariefverslag bestaat de voornaamste opdracht 
van de CREG erin de berekening  te evalueren van de saldi gerapporteerd door Elia. De CREG evalueert 
meer specifiek: 

- de correcte opsplitsing tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van Elia 
in België en de afwezigheid van kruissubsidiëring tussen deze twee activiteitengroepen. 
Sinds het begin van de liberalisering van de markt heeft de wetgever steeds zijn 
bezorgdheden geuit over het vermijden van alle vormen van kruissubsidiëring. Artikel 8, 
§ 2 van de elektriciteitswet bepaalt dat Elia andere activiteiten mag uitvoeren dan deze 
die deel uitmaken van haar wettelijke opdrachten vermeld in artikel 8 van de 
elektriciteitswet, voor zover ze geen negatieve invloed hebben op het vervullen van de 
opdrachten die door de Belgische wetgever aan Elia zijn toevertrouwd. De 
tariefmethodologie voorziet onder meer de verplichting tot het houden van een 
afzonderlijke analytische boekhouding voor haar gereguleerde activiteiten in België en 
voor haar andere activiteiten. De tariefmethodologie legt eveneens de certificering op 
door de revisoren terzake. Bovendien werd vastgesteld dat de valorisatie van de 
financiering van de niet-gereguleerde activiteiten sinds 2010 op dezelfde wijze gebeurt. 
In het kader van onderhavige beslissing controleert de CREG nogmaals dat Elia voormelde 
bepalingen goed heeft gerespecteerd; 

- het redelijk karakter van de afzonderlijke reële componenten van het totaal inkomen op 
basis van de redelijkheidscriteria opgenomen in hoofdstuk V.4 van de tariefmethodologie 
alsook op basis van haar standpunten geformuleerd in haar voorgaande 
tariefbeslissingen. 

Om deze opdracht uit te voeren, baseert de CREG zich op een controleprogramma bestaande uit de 
volgende 10 stappen :  

- Stap 1 :  onderzoek van de volledigheid van het tariefverslag van Elia (zie 4.3); 

- Stap 2 :  onderzoek van de coherentie tussen de gerapporteerde bedragen en de 
jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering 
(zie 4.4); 

- Stap 3 :  onderzoek van de opsplitsing tussen de gereguleerde activiteiten die 
onderworpen zijn aan de tariefmethodologie en aan de regulering van de 
CREG, en deze die niet worden gereguleerd door de CREG (zie 4.5); 

- Stap 4 : onderzoek van de beheersbare kosten (zie 4.6); 

- Stap 5 : onderzoek van de niet-beheersbare kosten (zie 4.7); 
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- Stap 6 : onderzoek van de beïnvloedbare kosten (zie 4.8); 

- Stap 7 :  onderzoek van de kosten toegewezen aan de tarieven van openbare 
dienstverplichtingen en aan de toeslagen (zie 4.9); 

- Stap 8 :  onderzoek van de totale vergoeding van de gereguleerde activiteiten in België 
(zie 4.10); 

- Stap 9 : onderzoek van de tarifaire verkopen (zie 4.11); 

- Stap 10 :  onderzoek van de balanssaldi gerapporteerd door Elia met betrekking tot de 
tarieven voor de dekking van de openbare dienstverplichtingen en deze met 
betrekking tot de toeslagen (zie 4.12). 

27. In het kader van onderhavige beslissing heeft de CREG zich in het bijzonder geconcentreerd op 
de analyse van de gevolgen die Elia in haar aangepast tariefverslag heeft gegeven aan de zeven vragen 
tot aanpassing van het initiële tariefverslag die de CREG in haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had 
geformuleerd. In de gevallen waarbij de CREG de betreffende bedragen integraal redelijk acht, maakt 
zij daar slechts kort melding van.  

28. In onderhavige beslissing over de saldi 2018 onderzoekt de CREG de financiële gevolgen van het 
faillissement van Energie E&E niet. Zij zal dit onderwerp behandelen in het kader van de saldi 2019 en 
vraagt Elia om haar alle informatie hieromtrent te bezorgen. 

4.3. Stap 1 : onderzoek van de volledigheid van het tariefverslag van Elia  

29. In het kader van de ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 heeft de CREG vastgesteld dat het 
tariefdossier ingediend door Elia niet exhaustief was. Elia had het rapport van haar revisor, bedoeld in 
artikel 44 van de tariefmethodologie, immers niet aan de CREG overgemaakt. Artikel 44 van de 
tariefmethodologie bepaalt: 

« In overeenstemming met de artikelen 8, § 2 en 22, van de Elektriciteitswet voert de 
netbeheerder een afzonderlijke analytische boekhouding voor zijn gereguleerde activiteiten 
in België en voor zijn andere activiteiten, zoals hij zou doen indien deze activiteiten door 
juridisch van elkaar verschillende bedrijven werden uitgevoerd. Deze interne boekhouding 
bevat per activiteit een balans en een resultatenrekening, die aansluit met de 
grootboekrekeningen. De netbeheerder voegt bij zijn tariefverslag een verslag van zijn 
commissaris waaruit blijkt dat deze verplichting integraal werd nagekomen ».  

Zodoende had de CREG Elia uitgenodigd om het verslag van haar revisor, bedoeld in artikel 44 van de 
tariefmethodologie, ten laatste in het kader van haar aangepast tariefverslag over te maken. De CREG 
voorzag natuurlijk de mogelijkheid om elke onregelmatigheid te verwerpen die in dit kader door de 
revisor van Elia zou zijn vastgesteld. 

Elia heeft het verslag van haar revisor, bedoeld in artikel 44 van de tariefmethodologie, niet 
overgemaakt in haar aangepast tariefvoorstel. 

De CREG ontving voormeld verslag slechts op 5 juli 2019. Bij de lezing van dit verslag stelt de CREG 
bovendien vast dat de revisoren van Elia duidelijke incoherenties hebben vastgesteld in een aanzienlijk 
deel van de geanalyseerde reizen bij de vergelijking van 25 reisfacturen met de aangeduide prestaties 
door het betreffende personeel tijdens deze reizen.  

De CREG heeft dus beslist om op exhaustieve wijze te controleren op welke manier Elia in 2018 haar 
reisonkosten en de prestaties van het betreffende personeel tussen gereguleerde en niet-
gereguleerde activiteiten heeft toegekend. Aangezien de CREG het rapport bedoeld in artikel 44 van 
de tariefmethodologie laattijdig heeft ontvangen en ze op het moment van het aannemen van 
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onderhavige beslissing niet over alle noodzakelijke informatie van Elia beschikte om deze controle uit 
te voeren, beslist de CREG om deze analyse betreffende het boekjaar 2018 naar een latere datum uit 
te stellen en behoudt zich het recht voor om, desgevallend, terug te komen op het door Elia 
gerapporteerde exploitatiesaldo voor 2018.  

30. De CREG heeft vastgesteld dat, in het kader van de ontwerpbeslissing van 7 mei 2019, bepaalde 
tabellen niet correct werden ingevuld en, ten gevolge van de bijkomende inlichtingen, bepaalde 
tabellen aangevuld/verbeterd waren. Naast de aanpassingen die moesten worden doorgevoerd naar 
aanleiding van de ontwerpbeslissing had de CREG ook aan Elia gevraagd om deze tabellen in haar 
aangepast tariefverslag te verbeteren.  

Elia beantwoordt aan de vragen van de CREG in haar aangepast tariefverslag.  

4.4. Stap 2 : onderzoek van de coherentie tussen de gerapporteerde 
bedragen en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de 
algemene vergadering  

31. De CREG heeft een volledige coherentie vastgesteld tussen de ontwerpen van jaarrekening 2018 
van de vennootschappen van de Elia groep enerzijds en de bedragen die zijn opgenomen in het 
tariefverslag 2018 anderzijds.  

4.5. Stap 3 : onderzoek van de opsplitsing tussen de gereguleerde 
activiteiten die onderworpen zijn aan de tariefmethodologie en aan 
de regulering van de CREG, en deze die niet worden gereguleerd door 
de CREG  

4.5.1. Valorisatie van de financiering van niet-gereguleerde activiteiten  

32. In verband met de financiering van Nemo Link, die minstens nog tot 31 december 2018 als een 
niet-gereguleerde activiteit wordt beschouwd, had de CREG, in het kader van haar ontwerpbeslissing 
van 7 mei 2019, vastgesteld dat Elia niet was tegemoet gekomen aan de vraag van de CREG in haar 
beslissing (B)658E/51 over de saldi 20174 om vanaf het tariefverslag 2018 de financiering van Nemo 
Link onder rubriek 10 « Kapitaal » van tabel 3A (en niet langer onder rubriek 17 « schulden op meer 
dan een jaar ») te rapporteren. Ter herinnering, de CREG heeft in het kader van haar beslissing 
(B)658E/51 over de saldi 2017 vastgesteld dat Elia het bedrag van de financiering van Nemo Link in 
tabel 3A onder rubriek 17 « schulden op meer dan een jaar » had geregistreerd. Deze werkwijze leidde 
tot een kunstmatig vergrote billijke marge, die vervolgens door Elia in een tweede stap door een niet-
beheersbaar financieel product werd gecompenseerd, waardoor deze financiering, volgens Elia, kon 
worden gevaloriseerd "aan voorwaarden gelijkwaardig aan een financiering die volledig door eigen 
vermogen zou worden gewaarborgd", zoals bepaald door de CREG in haar beslissing (B)658E/44 over 
de saldi 20165. De CREG was in haar beslissing (B)658E/51 betreffende de saldi 2017 van oordeel dat 
deze boekingen, hoewel ze geen impact hadden op het gerapporteerde regulatoire saldo, onnodig 
complex waren en afbreuk deden aan de transparantie van het tariefverslag van Elia. Met het oog op 
de valorisatie van deze financiering aan voorwaarden gelijkwaardig aan een financiering die volledig 
door eigen vermogen zou worden gewaarborgd, heeft de CREG in haar tariefverslag 2018 aan Elia 

                                                           

4 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-51NL.pdf  
5 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
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-44NL.pdf
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gevraagd om de financiering van Nemo Link te boeken onder rubriek 10 "Kapitaal" van tabel 3A (en 
niet langer onder rubriek 17 "schulden op meer dan een jaar"). 

Wat betreft de financiering van de aankoop door Elia van een bijkomende 20 % in Eurogrid 
International die in de loop van 2018 heeft plaatsgevonden, had de CREG eveneens vastgesteld dat 
Elia niet tegemoet kwam aan de vraag die zij onder meer in haar brief van 6 september 2018  
formuleerde om vanaf boekjaar 2018 de financiering van deze participatie te valoriseren aan 
voorwaarden gelijklopend met die van een financiering die volledig door eigen middelen zou worden 
gewaarborgd. De redenen die deze vraag van de CREG motiveren, worden gedetailleerd in deze brief 
van 6 september 2018. De CREG haalt deze vraag ook aan in haar brief van 5 april 2019 over het 
ontwerp van de nieuwe structuur van de Elia groep. 

In het geval dat Elia niet tegemoet kwam aan de vragen die de CREG stelde in verband met de 
valorisatie van de financiering van niet-gereguleerde activiteiten, en om tot een 
goedkeuringsbeslissing te komen, had de CREG beslist dat het tariefverslag moest herzien worden 
teneinde haar eerder geformuleerde vragen, nl. in haar beslissing (B)658E/51 en in haar brief van 
6 september 2018, strikt te respecteren. De financiering van zowel Nemo Link als van de bijkomende 
20 % door Elia verworven in Eurogrid International in de loop van het jaar 2018 moeten gerapporteerd 
worden onder rubriek 10 « Kapitaal » van tabel 3A (en niet onder rubriek 17 “schulden op meer dan 
een jaar”).  Deze aanpassing impliceerde een vermindering van de financiële structuur van de 
netbeheerder (factor S), bedoeld in artikel 18 van de tariefmethodologie, van de billijke marge en van 
de op deze billijke marge verschuldigde vennootschapsbelasting, terwijl alle andere punten 
ongewijzigd bleven. Deze aanpassing betekende a contrario een verhoging van de financiële kosten 
die ten laste gelegd van de gereguleerde activiteiten werden gelegd.  

33. In haar aangepast tariefverslag en zoals gevraagd door de CREG heeft Elia de financiering van 
zowel Nemo als van de bijkomende 20 % verworven in Eurogrid International door Elia in de loop van 
het jaar 2018 onder rubriek 10 « Kapitaal » van tabel 3 A (en niet onder rubriek 17 « schulden op meer 
dan een jaar) gerapporteerd. Deze aanpassing vermindert de financiële structuur van de netbeheerder 
(S) zoals bedoeld in artikel 18 van de tariefmethodologie, alsook de billijke marge (met inbegrip van de 
risicopremie die de bijkomende risico’s verbonden aan het MOG-project dekken) en de verschuldigde 
vennootschapsbelasting op deze billijke marge. A contrario, deze aanpassing verhoogt de financiële 
lasten voor rekening van de gereguleerde activiteiten. 

34. Elia voldoet zo aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

35. Aangezien deze aanpassing gevraagd door de CREG de verschuldigde vennootschapsbelasting 
en dus de gemiddelde aanslagvoet van de vennootschapsbelasting aanzienlijk verlaagt, benadrukt de 
CREG dat het bedrag na vennootschapsbelasting dat voor de meeste van de stimulansen opgenomen 
in tabel 2 stijgt. De tariefmethodologie voorziet voor deze stimulansen immers bedragen voor 
toepassing van de bedrijfsbelasting en voorziet dat de eventueel verschuldigde belasting op het bedrag 
van deze stimulansen (op basis van een gemiddelde belastingsvoet) ten laste van de netbeheerder 
wordt gelegd.     

4.5.2. Reisuitgaven en prestaties van het betreffend personeel  

36. Aangezien de CREG het rapport bedoeld in artikel 44 van de tariefmethodologie laattijdig heeft 
ontvangen en ze op het moment van het aannemen van onderhavige beslissing niet over alle 
noodzakelijke informatie beschikte om deze controle uit te voeren, beslist de CREG om deze analyse 
betreffende het boekjaar 2018 uit te stellen naar een latere datum.  
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4.6. Stap 4 : onderzoek van de beheersbare kosten  

37. In deze stap wordt de analyse van het redelijk karakter van de gerapporteerde elementen 
besproken terwijl de analyse van de bestemming van het gerealiseerde saldo op de beheersbare 
kosten in stap 8 wordt besproken. Dit saldo gerealiseerd op de beheersbare kosten wordt inderdaad 
niet in overweging genomen in de toepassing van de stimulans voor het beheer van de beheersbare 
kosten: daarvoor moet er rekening worden gehouden met de toepassing van correctiefactoren 
voorzien in de tariefmethodologie en in de voorgaande tariefbeslissingen van de CREG (cfr. correctie 
in functie van de inflatie en van de werkelijk waargenomen investeringen alsook de verrekening van 
de indexsprong en de vermindering van de patronale lasten ten gunste van de netgebruikers). 

38. Zoals vermeld in tabel 1 had Elia in haar tariefverslag initieel een totaal bedrag van 5.996.233 € 
voor de beheersbare kosten gerapporteerd. 

39. Na een grondige analyse van de beheersbare kosten gerapporteerd door de netbeheerder, 
voornamelijk wat betreft de realisaties van de netbeheerder op het vlak van cybersecurity, had de 
CREG de volgende opmerkingen geformuleerd. 

4.6.1. Aankoop van goederen en diensten 

4.6.1.1. Kosten die verband houden met een beroepsprocedure die Elia tegen de CREG heeft 
ingediend  

40. In het kader van de ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 heeft de CREG erop gewezen dat de 
netbeheerder in juli 2018 bij het Marktenhof een verzoekschrift tot vernietiging heeft ingediend voor 
artikel 30, h), 6) van het besluit van de CREG (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023. 

Bij arrest van 9 januari 2019 (rolnummer 2018/AR/1328) heeft het Marktenhof dit verzoekschrift tot 
vernietiging ontvankelijk maar ongegrond verklaard.  

Aangezien artikel 32, c) van de tariefmethodologie bepaalt het volgende: "elk element dat samenhangt 
met beroepsprocedures ingesteld door de netbeheerder tegen de (…), de CREG (…), zal in principe als 
onredelijk worden beschouwd, tenzij de netbeheerder in het gelijk wordt gesteld", heeft de CREG 
vastgesteld dat een bedrag van (VERTROUWELIJK) €, dat overeenstemt met de gefactureerde erelonen 
van de juridische adviseur van Elia in het kader van voormeld beroep, als onredelijk moet worden 
beschouwd. Zodoende moest Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde activiteiten 
verhogen met een bedrag van (VERTROUWELIJK) € en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag 
verminderen. 

41. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de kosten die verband houden met de niet-
gereguleerde activiteiten verhoogd met (VERTROUWELIJK) € en de beheersbare kosten met eenzelfde 
bedrag verminderd. 

Elia voldoet zo aan de vraag van de CREG.  
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4.6.1.2. (VERTROUWELIJK) 

42. In het kader van de ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had de CREG vastgesteld dat een bedrag 
van (VERTROUWELIJK) € gefactureerd door de consultant (VERTROUWELIJK) en dat betrekking had op 
niet-gereguleerde activiteiten ten laste van de gereguleerde activiteiten was gelegd. Uit de offerte van 
de consultant van 29 januari 2018 blijkt immers dat de prestaties uitsluitend werden 
verricht/gemotiveerd door de uitoefening van niet-gereguleerde activiteiten, namelijk: 

- het maken van case studies die analyseren hoe niet-gereguleerde activiteiten in 
buitenlandse regelgevingskaders in aanmerking worden genomen; 

- het maken van een economische nota die de impact van niet-gereguleerde activiteiten op 
de gereguleerde activiteiten analyseert. 

Bovendien had de CREG vastgesteld dat uit de offerte van de consultant dd. 29 januari 2018 bleek dat 
deze analyses gebruikt moesten worden voor de besprekingen over de tariefmethodologie 2020-2023 
die tijdens het eerste semester van 2018 plaatsvonden tussen Elia en de CREG. De CREG had echter 
vastgesteld dat de analyse die (VERTROUWELIJK) aan Elia had meegedeeld sinds 8 februari 2018 
nergens werd gebruikt/aangehaald door Elia in het kader van haar contacten met de CREG.  

Aangezien de artikelen 30, h) en 33, e) van de tariefmethodologie respectievelijk het volgende bepalen 
« De elementen die verband houden met niet-gereguleerde activiteiten in België, worden als 
onnodig/onredelijk beschouwd » en « De kosten die (…) gepaard gingen met een verspilling van 
middelen worden in principe als onredelijk verworpen », had de CREG vastgesteld dat voormeld bedrag 
van (VERTROUWELIJK) € als onredelijk moest worden beschouwd. Zodoende moest Elia de kosten die 
verband houden met niet-gereguleerde activiteiten verhogen met (VERTROUWELIJK) € en de 
beheersbare kosten met eenzelfde bedrag verminderen. 

In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde 
activiteiten verhoogd met een bedrag van (VERTROUWELIJK) € en de beheersbare kosten met 
eenzelfde bedrag verminderd. Elia voldoet zo aan de vraag van de CREG. 

4.6.1.3. (VERTROUWELIJK)  

43. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had de CREG vastgesteld dat een bedrag 
van (VERTROUWELIJK) € gefactureerd door de consultant (VERTROUWELIJK)  en dat betrekking had op 
niet-gereguleerde activiteiten ten laste van de gereguleerde activiteiten was gelegd. Uit het contract 
van 19 juni 2018 tussen Elia en deze consultant blijkt immers dat de prestaties quasi uitsluitend werden 
verricht/gemotiveerd door de uitoefening van niet-gereguleerde activiteiten, namelijk: 

- de integratie van de aankoop in april 20018 door Elia van een bijkomende 20 % aandelen 
in Eurogrid International en van haar filiaal 50Hertz; 

- de berekening van de financiële implicaties van voormelde aankoop;  

- de uitvoering van de jaarlijkse impairment test op de goodwill van deze nieuwe 
participatie; 

- de analyse van de opportuniteit om een IPO van Eurogrid International te lanceren. 

44. Aangezien artikel 30, h) van de tariefmethodologie het volgende bepaalt « De elementen die 
verband houden met niet-gereguleerde activiteiten in België, worden als onnodig/onredelijk 
beschouwd», had de CREG vastgesteld dat voormeld bedrag van (VERTROUWELIJK) € als onredelijk 
moest worden beschouwd. Zodoende moest Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde 
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activiteiten verhogen met (VERTROUWELIJK) € en de gereguleerde activiteiten met eenzelfde bedrag 
verminderen. 

45. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde 
activiteiten verhoogd met (VERTROUWELIJK) € en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag 
verminderd. Elia voldoet zo aan de vraag van de CREG. 

4.6.1.4. (VERTROUWELIJK) 

46. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had de CREG vastgesteld dat een bedrag 
van (VERTROUWELIJK) € gefactureerd door de consultant (VERTROUWELIJK) voor de organisatie van 
een workshop in Berlijn ten laste van de gereguleerde activiteiten was gelegd.  

Aangezien artkel 30, h) van de tariefmethodologie het volgende bepaalt « De elementen die verband 
houden met niet-gereguleerde activiteiten in België, worden als onnodig/onredelijk beschouwd», had 
de CREG vastgesteld dat voormeld bedrag van (VERTROUWELIJK) € onredelijk was. Zodoende moest 
Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde activiteiten verhogen met (VERTROUWELIJK) 
€ en de gereguleerde activiteiten met eenzelfde bedrag verminderen. 

47. Voorafgaand aan de indiening van haar aangepast tariefverslag heeft Elia bijkomende 
inlichtingen opgeleverd die aantoonden dat de opdracht die aan deze consultant werd toegekend 
bestond uit het bieden van ondersteuning voor het identificeren, zowel in België als bij 50Hertz, van 
de beste prakijken voor infrastructuurbeheer. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de lasten die 
verband houden met niet-gereguleerde activiteiten dan ook vermeerderd met (VERTROUWELIJK) € en 
de beheersbare kosten met hetzelfde bedrag verminderd.  

48. Aangezien de bijkomende inlichtingen die Elia had opgeleverd overtuigend waren en de 
gebruikte verdeelsleutel (cfr. 50 % / 50 %) overeenstemt met de verdeelsleutel bedoeld in artikel 30, 
h., 2) van de tariefmethodologie, aanvaardt de CREG de aanpassing voorgesteld door Elia. 

4.6.2. Bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 

4.6.2.1. De vergoeding van het directiecomité van Elia 

49. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 heeft de CREG de correcte toepassing 
door Elia gecontroleerd van de redelijkheidscriteria opgenomen in beslissing (B)658E/37 betreffende 
de vergoeding van het directiecomité van Elia. Deze controle heeft ook betrekking op de vergoeding 
van (VERTROUWELIJK). 

Uit deze controle is gebleken dat Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde activiteiten 
met een bedrag van (VERTROUWELIJK) € moest vermeerderen en de beheersbare kosten met 
hetzelfde bedrag moest verminderen.  

50. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de kosten die verband houden met de niet-
gereguleerde activiteiten met (VERTROUWELIJK) € verhoogd en de beheersbare kosten met eenzelfde 
bedrag verminderd. Elia voldoet zo aan de vraag van de CREG  

51. De CREG is van oordeel dat Elia, door het verhogen van de kosten die verband houden met de 
niet-gereguleerde activiteiten met (VERTROUWELIJK) € en door het verminderen van de beheersbare 
kosten met eenzelfde bedrag, beantwoordt aan de redelijkheidscriteria opgenomen in haar beslissing 
(B)658E/37 betreffende dat deel van de vergoeding van het directiecomité van Elia dat ten laste van 
de niet-gereguleerde activiteiten moet komen. 
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4.6.3. Opbrengsten ter vermindering van de beheersbare kosten 

52. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had de CREG vastgesteld dat een bedrag 
van 412.463 € wordt opgenomen voor de verkoop van schroot in het kader van het Stevin project. Uit 
een verduidelijking van Elia blijkt dat dit bedrag de opbrengst is van de verkoop van de 
kabeloverschotten die gerecupereerd werden na realisatie van de mofputten of van de 
kabelaansluitingen. De CREG was van oordeel dat deze opbrengst niet als beheersbaar mag worden 
beschouwd, maar dat die van de investeringen voor het Stevin project moest worden afgetrokken 
aangezien deze verkoop van schroot rechtstreeks aan dit project kan worden toegeschreven, want : 

- artikel 32 d) van de tariefmethodologie bepaalt het volgende: « Alle andere elementen 
waarvan de CREG voldoende kan aantonen dat zij uitsluitend gericht zijn op het vergroten 
van de aandeelhouderswaarde ten nadele van de netgebruikers zullen in principe als 
onredelijk uit de tariefbasis worden verworpen. ». De CREG had erop gewezen dat 
investeringsafschrijvingen niet-beheersbare kosten zijn die volledig door de tarieven 
worden gedekt, terwijl het saldo van de beheersbare elementen a rato van 50 % aan de 
aandeelhouders wordt toegekend.  

- De werkwijze van Elia komt erop neer dat Elia een "perverse" stimulans krijgt om haar 
bestellingen van kabels, leidingen en masten te overschatten om winst te maken op de 
ongebruikte overtollige hoeveelheden van een beheersbare product dat als schroot wordt 
verkocht. 

53. Uit de gesprekken tussen Elia en de CREG aangaande deze problematiek bleek dat Elia deze 
specifieke werkwijze heeft gevolgd omdat het project Stevin een zeer grote werf betreft die in 
verschillende deelprojecten werd onderverdeeld en waarvoor Elia de coördinatie over verschillende 
aannemers heeft uitgevoerd. Elia heeft op die manier het schroot kunnen valoriseren. In kleinere 
projecten zal de aannemer die de werken uitvoert, verantwoordelijk zijn voor de recuperatie van 
overblijvende kabels (of ander materiaal) en kan hij hiermee in zijn prijszetting eventueel rekening 
houden. 

54. De boekhoudkundige verwerking van een aanschaffingswaarde van materiële vaste activa 
(waarbij een restant aan schroot kan worden verwerkt) is dus van belang. De CREG meent dan ook dat 
het noodzakelijk is om aangaande deze problematiek een voorafgaande vraag te stellen aan de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen via het College dat zich buigt over Individuele Beslissingen 
inzake Boekhoudrecht. 

55. In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia de finale RAB voor 2018 verlaagd met 412.463 € maar 
heeft ze de beheersbare opbrengsten niet verminderd. 

56. Bij wijze van uitzondering en in afwachting van het advies van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen aanvaardt de CREG deze « opbrengst ter vermindering van de beheersbare 
kosten » voor het boekjaar 2018.   Elia voldoet zo aan de vraag van de CREG. 

57. De CREG vraagt eveneens aan Elia om in de aanbestedingsdossiers voor (kleine) 
investeringsprojecten uitdrukkelijk voor te schrijven dat een onderscheid moet worden gemaakt 
tussen het bedrag in nieuwwaarde en de verrekening van recuperatie van materialen (als schroot). De 
CREG is van oordeel dat deze details bijkomende informatie over de prijszetting verschaffen en 
eventueel aanleiding zou kunnen geven tot een kostenvermindering van een project, wanneer dit door 
de inschrijver van een aanbesteding gespecificeerd moet worden. 
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4.6.4. De plannen en werkelijke realisaties op het vlak van cybersecurity 

58. In het verleden heeft de CREG vastgesteld dat de TNB over een cybersecurity strategie beschikt 
waardoor hij de veiligheid van informatica kan verstevigen en aan elke dreiging het hoofd kan bieden. 
De cybersecurity strategie van Elia berust op drie peilers : (VERTROUWELIJK). In het kader van de 
rapportering 2018 heeft de CREG deze strategie onderzocht op het vlak van kosten en efficiëntie. Op 
grond van de strategie en de geleverde inspanningen lijken de kosten voor 2018 redelijk. 

4.7. Stap 5 : onderzoek van de niet-beheersbare kosten  

59. Zoals vermeld in tabel 1 had Elia in haar tariefverslag initieel een totaal saldo van -25.004.948 € 
voor de netto niet-beheersbare kosten gerapporteerd.  

60. Niettegenstaande de opmerkingen geformuleerd in stap 3 en na grondige analyse van de niet-
beheersbare kosten gerapporteerd door de netbeheerder in zijn tariefverslag, formuleert de CREG de 
volgende opmerkingen.  

4.7.1. Gebruik van infrastructuur van derden 

61. Elia gebruik netinfrastructuur met een transmissiefunctie van drie netbeheerders: (DNB A), 
(DNB B) en (DNB C). Elia wordt verondersteld om met elk van deze beheerders 
samenwerkingsovereenkomsten en huurcontracten te hebben afgesloten6.  

De tariefmethodologie bepaalt in haar artikel 32 en meer bepaald in het redelijkheidscriterium 3.6 
over de kosten van het gebruik van het net van derden het volgende: « Voor de berekening van het 
rendementspercentage dat daarop wordt toegepast, aanvaardt de CREG enkel de elementen en de 
waarden die voor Elia van toepassing zijn. ».  

Vanuit een niet-discriminatoir oogpunt past de CREG criterium 3.6 ruim toe zodat de stimulans voor 
de beheersbare kosten (noodzakelijk en redelijk geacht) van toepassing is op de netten van derden 
zoals hij voor Elia van toepassing is. 

62. In haar tariefverslag 2018 heeft Elia de finale huurkost van deze netten geraamd en er saldi uit 
afgeleid. Deze saldi waren echter niet definitief aangezien ze niet gebaseerd zijn op 
kostenafrekeningen opgeleverd door derde netbeheerders maar wel op de budgetten, enkel 
aangepast in functie van werkelijke waarden van berekeningsparameters van de billijke marge. 

63. In het kader van haar antwoorden op de bijkomende inlichtingen van de CREG heeft Elia de 
finale afrekeningen voor de drie netten van derden opgeleverd. De werkelijke kosten verschillen 
aanzienlijk van de budgetten. 

64. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 heeft de CREG de berekening van de 
billijke marges voor de drie netten van derden gecontroleerd en geen fout vastgesteld. Het onderzoek 
van de exploitatiekosten toont geen elementen aan die onredelijk zouden zijn.  

Op basis van de kostenafrekeningen en met toepassing van de geldende tariefmethodologie voor de 
transmissienetten en voor de lokale transmissienetten had de CREG de saldi verworpen die 
gerapporteerd waren voor het gebruik van de infrastructuur van derden en had zij de saldi vastgelegd 
zoals opgenomen in tabel 3. 

                                                           

6 Het blijkt echter, ondanks de herhaalde vragen van de CREG (zie onder meer de beslissing over de saldi 2016), dat deze 
samenwerkingsakkoorden tot op vandaag nog steeds niet ondertekend zijn. 
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Tabel 3 : de kosten gefactureerd door (DNB B), (DNB A) en (DNB C) 

 

 

De CREG had aan Elia gevraagd om de geraamde bedragen (opgenomen in afwachting van de 
definitieve afrekeningen) uit haar verslag te schrappen en een vordering op korte termijn op te nemen 
voor de volgende bedragen : (VERTROUWELIJK) € voor (DNB B)en (VERTROUWELIJK) € voor(DNB C). 
Voor (DNB A) moest een schuld op korte termijn voor een bedrag van (VERTROUWELIJK) € worden 
opgenomen. 

65. In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia de vraag van de CREG gunstig beantwoord en heeft 
zij zich ertoe verbonden om een vordering op korte termijn van 1.303.052  € te registreren en dit 
bedrag bij de netten van derden te recupereren.  

4.7.2. Bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, 
wijziging en uitvoering van de eenvormige day ahead en intraday marktkoppeling 

66. De CREG heeft het verslag gecontroleerd van Elia van 15 februari 2019 over de bijdrage in 2018 
aan de kosten gedragen door de NEMO’s in het kader van de vaststelling, de wijziging en de uitvoering 
van de eenvormige day ahead en intraday marktkoppeling.  

Er zijn verschillen gebleken tussen de kosten die in voormeld verslag gerapporteerd werden en de 
kosten gerapporteerd in het tariefverslag voor het jaar 2018. Zoals Elia heeft uitgelegd in een antwoord 
op een vraag van de CREG zijn deze verschillen echter het resultaat van reguleringen tussen de 
goedkeuringen van projectkosten later dan 31 december 2018 en op de geleverde ramingen in de 
boekhoudkundige afsluiting van 31 december 2018. De bedragen van het verslag van 15 februari 2018 
zijn dus meer volledig dan die van het tariefverslag 2018 omdat zij goedkeuringen bevatten van kosten 
later dan 31 december 2018. 

67. Na analyse van de kosten gerapporteerd door de netbeheerder heeft de CREG geen enkele 
bijzondere opmerking. 

4.7.3. Gebruik van ondersteunende diensten 

68. In haar beslissing over de saldi 2017 had de CREG genoteerd dat de studie van de 
activatiegegevens voor het congestiebeheer het voorwerp moest uitmaken van diepgaande analyses 
op korte en op middellange termijn. De activatiegegevens in 2018 tonen opnieuw aanzienlijke kosten, 
maar minder dan in 2017. Er werden preciseringen gevraagd voor twee gebeurtenissen : 
regulariseringen voor activaties van de (VERTROUWELIJK) in 2017 voor een bedrag van 
(VERTROUWELIJK) M€ en activaties voor een bedrag van (VERTROUWELIJK) M€ ten gevolge van de 
onbeschikbaarheid van een transformator gedurende 2 dagen. 

Na onderzoek van de gegevens heeft de CREG geen onredelijk element vastgesteld voor 2018. De 
problematiek van het congestiebeheer, met ingebrip van de redispatching, moet echter meer globaal 
bekeken worden. De CREG heeft beslist om dit te doen in het kader van het tariefvoorstel en de 
stimulansen voor de periode 2020-2023.  

in EUR Budget 2018 Tariefverslag 2018 Verschil 2018 Werkelijkheid 2018           

Impact tarifaire 

beslissing         (5=4-

2)

Saldo niet-

beheersbaar            

(6=4-1)

1 2 3 4 5 6

Gebruik van infrastructuur met transportfunctie van (DNB B) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van infrastructuur met transportfunctie van (DNB A) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van infrastructuur met transportfunctie van (DNB C) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Totale gefactureerde kosten door (DNB B), (DNB A) et (DNB C) 18.230.992,30         17.902.929,65         328.060,65               16.927.930,81         -974.989,84             -1.303.052,48          
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4.8. Stap 6 : onderzoek van de beïnvloedbare kosten 

69. In deze stap wordt de analyse van het redelijk karakter van de gerapporteerde elementen 
voorgesteld terwijl de analyse van de bestemming van het gerealiseerde saldo in stap 8 wordt 
besproken. 

70. Zoals vermeld in tabel 1 had Elia in haar initieel tariefverslag een totaal saldo van -26.185.071 € 
voor de netto beïnvloedbare kosten gerapporteerd.  

71. Na analyse van de beïnvloedbare kosten gerapporteerd door de netbeheerder heeft de CREG 
geen enkele bijzondere opmerking.  

4.9. Stap 7: onderzoek van de kosten toegewezen aan de tarieven van 
openbare dienstverplichtingen en aan de toeslagen in België  

72. De toewijzing van de kosten (uit de resultatenrekening) aan de rekeningen van de tarieven voor 
de dekking van openbare dienstverplichtingen en aan de toeslagen heeft een invloed op de saldi van 
elk betreffend tarief en elke betreffende toeslag.  

73. Na analyse heeft de CREG geen bijzondere opmerkingen. 

4.10. Stap 8 : onderzoek van de totale vergoeding van de gereguleerde 
activiteiten in België 

74. Zoals vermeld in tabel 1 had Elia in haar tariefverslag initieel een totaal saldo van 9.077.303 € 
voor de totale vergoeding van de gereguleerde activiteiten in België gerapporteerd.  

75. Niettegenstaande de opmerkingen geformuleerd in stap 3 en na een grondige analyse van de 
verschillende componenten van de totale vergoeding van de netbeheerder, formuleert de CREG de 
volgende opmerkingen. 

4.10.1. Billijke marge 

76. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had de CREG opgemerkt dat de 
berekening van de billijke marge moest worden aangepast op basis van vaststellingen van de CREG in 
de stappen 3 en 4 betreffende de berekening van de S-factor en de RAB. 

77. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de berekening van de billijke marge correct aangepast 
rekening houdende met de vaststellingen van de CREG in de stappen 3 en 4.  

78. Op 31 december 2018 bedraagt de waarde van de RAB 4.267.514.390,85 €. 

4.10.2. Stimulansen gericht op kostenbeheersing  

79. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 7 mei 2019 had de CREG opgemerkt dat de 
berekening van de stimulans gericht op de beheersing van de beheersbare kosten moest worden 
aangepast op basis van de vaststellingen van de CREG in stap 4. 
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80. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de berekening van de stimulans gericht op de 
beheersing van de beheersbare kosten correct aangepast, rekening houdende met de vaststellingen 
van de CREG in stap 4. 

4.10.3. Stimulansen ter bevordering van de prestaties 

81. Na analyse stelt de CREG vast dat de cijfers die Elia rapporteert voor de stimulansen bedoeld in 
de artikelen 24 tot 28 van de tariefmethodologie correct zijn.  

De CREG stelt voornamelijk vast dat alle doelstellingen vastgelegd in het kader van de discretionaire 
stimulans door Elia werden behaald. Rekening houdend met de ontoereikende kwaliteit van de eerste 
versie van de regels die de energieoverdracht organiseren, ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd 
op 16 april 2018, werd er slechts een bedrag van 50.000 € geweigerd. De later aangebrachte 
aanpassingen hebben geleid tot de goedkeuring door de CREG van een aangepaste versie.  

Het feit dat de CREG 100 % van het bedrag van de stimulans toekent, betekent niet dat de CREG 
goedkeurt wat er in het verslag geschreven staat, maar dat het verslag of de ontwerpnota op afdoende 
wijze beantwoordt aan de formulering van de stimulans. 

4.11. Stap 9 : onderzoek van de tarifaire verkopen 

82. Deze stap heeft betrekking op het tweede deelsaldo gerapporteerd door Elia. Het gaat om de 
berekening van het verschil in totaalvolume van de tarifaire omzet. 

83. Zoals vermeld in tabel 1 rapporteert Elia voor de netto gereguleerde verkopen een totaalsaldo 
van - 5.143.073 €. 

84. Er is sprake van een tarifair overschot : de gebudgetteerde omzet is hoger dan degene die is 
opgenomen in het goedgekeurde aangepast tariefvoorstel 2016-2019.  

85. Na analyse stelt de CREG vast dat de gerapporteerde cijfers correct zijn en dat het tweede 
deelsaldo dus redelijk is. 

4.12. Stap 10 : onderzoek van de balanssaldi gerapporteerd door Elia met 
betrekking tot de tarieven voor de dekking van de openbare 
dienstverplichtingen en deze met betrekking tot de toeslagen   

86. Na analyse en onder voorbehoud van de analyse van de informatie opgevraagd in stap 1 heeft 
de CREG geen bemerkingen op het saldo met betrekking tot de toeslagen en de tarieven voor de 
openbare dienstverplichtingen. 
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5. ALGEMEEN VOORBEHOUD  

87. In onderhavige beslissing heeft de CREG zich uitgesproken over de exploitatiesaldi 2018 van Elia 
op basis van de documenten die haar ter beschikking werden gesteld.  Indien bij latere controles zou 
blijken dat de bedragen opgenomen in deze documenten, niet helemaal correct zijn en moeten 
aangepast worden, kan de CREG onderhavige beslissing herzien op basis van het onderzoek van deze 
nieuwe cijfers. 

88. De CREG behoudt zich het recht voor om de rechtvaardiging en het reële karakter van alle posten 
in de loop van de komende jaren aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 

6. DISPOSITIEF  

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

Gelet op de gecoördineerde versie dd. 29 maart 2018 van de tariefmethodologie van 
18 december 2014; 

Gelet op beslissing (B)658E/36 van 3 december 2015 over de vraag tot goedkeuring van het aangepast 
tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016 -2019 ingediend door Elia; 

Gelet op beslissing (B)658E/58 van 6 december 2018 over de vraag tot goedkeuring van het aangepast 
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); 

Gelet op het tariefverslag voor boekjaar 2018 ingediend door Elia op 28 februari 2019; 

Gelet op de rapportering van Elia van 28 februari 2019 over de doeltreffendheid van het beheer van 
de investeringen; 

Gelet op de bijkomende inlichtigen opgeleverd door Elia in haar brieven van 5 april en 16 juli 2019; 

Gelet op de ontwerpbeslissing (B)658E/61 over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met 
inbegrip van de saldi ingediend door Elia met betrekking tot het boekjaar 2018; 

Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting van 17 mei 2019; 

Gelet op het aangepast tariefverslag voor het boekjaar 2018 ingediend door Elia op 24 juni 2019; 

Gelet op de talrijke e-mailberichten uitgewisseld tussen Elia en de CREG over specifieke punten; 

Gelet op het verslag van de feitelijke vaststellingen van de revisoren bedoeld in artikel 44 van de 
tariefmethodologie over het houden van een afzonderlijke boekhouding voor de gereguleerde 
activiteiten in België en voor de andere activiteiten, door Elia aan de CREG meegedeeld op 5 juli 2019; 

Gelet op de brieven van de CREG aan Elia op datum van 6 september 2018 en 5 april 2019; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG van 4 december 2015, 
gewijzigd op 22 december 2016; 

Gelet op het algemeen voorbehoud geformuleerd door de CREG; 

Gelet op de voorafgaande analyse; 
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Overwegende dat het exploitatiesaldo voor 2018, gerapporteerd door Elia op 24 juni 2019, 
- 62.262.776 € bedraagt (zie tabel 2), met het karakter van een schuld van de netbeheerder ten aanzien 
van de toekomstige tarieven; 

Overwegende dat de verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG heeft aangebracht in 
haar aangepast tariefverslag van 24 juni 2019 ten opzichte van het bedrag dat initieel door Elia werd 
gerapporteerd op 28 februari 2019 een verhoging van de schuld van de netbeheerder ten opzichte van 
de toekomstige tarieven van 9.010.755 € met zich mee heeft gebracht; 

Overwegende dat het verslag van de revisoren bedoeld in artikel 44 van de tariefmethodologie over 
het houden van een afzonderlijke boekhouding voor de gereguleerde activiteiten in België en voor de 
andere activiteiten zeer laattijdig aan de CREG werd overgemaakt (cfr. op 5 juli 2019) en dat dit verslag 
duidelijke incoherenties in het tariefverslag identificeert met betrekking tot de reisuitgaven en de 
personeelskosten die hiermee verband houden; 

Overwegende dat de bijkomende inlichtingen opgeleverd door Elia in haar brief van 16 juli 2019 over 
de reisuitgaven en de personeelskosten die hiermee verband houden niet volledig zijn; 

 

Beslist de CREG het aangepast tariefvoorstel 2018, ingediend door Elia op 24 juni 2019, goed te keuren 
afgezien van de reisuitgaven en de personeelskosten die hiermee verband houden. Deze zullen het 
voorwerp uitmaken van een analyse en een toekomstige beslissing. 

Op die manier bedraagt het gecumuleerde saldo van de boekjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 over te 
dragen ter vermindering van de tarieven van de regulatoire periode 2020-2023 een bedrag van 
- 431.369.077 €. 

 

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 

PV van de hoorzitting 







Projet de Décision “Soldes tarifaires 2018”

- Séance d’audition -

Audition en application de l’art 37, §2, de la 

Méthodologie Tarifaire

Elia System Operator
Chris Peeters, Pascale Fonck, Jonas Pappens

Bruxelles, le 17 mai 2019



Dans le cadre de la présente audition, Elia entend formuler des commentaires suscités suite à la prise 

de connaissance du projet de décision portant sur les soldes de l’année 2018. 

Elia espère que la CREG pourra tenir compte de ces éléments dans sa prise de décision finale.

Contenu
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Points adaptés (montants bruts)
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SUJETS Montant

Couts juridiques liés à des procédures de recours [CONFIDENTIEL]

Mission [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Salaires direction: montant vers non-régulé [CONFIDENTIEL]

Décompte définitif intégration tarifaire [CONFIDENTIEL]

 Elia compte adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG conformément à son projet de décision.



Missions de consultance



• « Dans le cadre de ses contrôles, la CREG a constaté qu’un montant de  [CONFIDENTIEL]€ facturé par le consultant [CONFIDENTIEL]et qui 

concernait des acticités non régulées avait été mis à charge des activités régulées. ». 

* * *

• Elia peut partager que la mise à charge de cette prestation aux seules activités régulées belges était probablement excessive. 

• La contractualisation des services de [CONFIDENTIEL]s’est réalisée afin qu’Elia puisse se préparer à la concertation avec la CREG sur la 

détermination de la Méthodologie tarifaire 2020-2023.

• La mission commandée à [CONFIDENTIEL]consistait :

- dans un 1er temps, à informer Elia des régulations appliquées dans les pays voisins sur le traitement de la coexistence entre activités 

régulées et non régulées menées dans la gestion de réseau (politique de transfer pricing, traitement des participations,...).

- Sur base des informations récoltées, identifier dans un 2ème temps, comment ceci pourrait être appliqué au contexte belge. 

• Sur base des premiers inputs fournis, [CONFIDENTIEL]n’est pas parvenu à identifier les règles précises établies par les régulateurs concernés sur 

la coexistence de ce type d’activités (très peu d’éléments sont publiquement accessibles). 

• Elia a dès lors choisi de ne pas exécuter la seconde phase. 

➢ Dès lors que la mission contractée visait à soutenir le processus d’établissement de la Méthodologie tarifaire sur un élément de coexistence 

avec les activités régulées, Elia propose à tout le moins un partage de ces couts entre activités régulées et activités non régulées, qui est plus 

cohérent qu’une mise à charge intégrale des activités non régulées.

5

Mission de consultance pour un benchmark des interactions 

régulés/non régulés ([CONFIDENTIEL]) (Pt 31)



• « Dans le cadre de ses contrôles, la CREG a constaté qu’un montant de [CONFIDENTIEL] € facturé par le consultant 

[CONFIDENTIEL]pour l’organisation d’un workshop à Berlin avait été mis à charge des activité régulées ». 

* * *

• Elia peut partager avec la CREG que la mise à charge de cette prestation aux seules activités régulées belges était probablement

excessive. 

• Toutefois, la mission assignée à ce consultant a consisté à apporter un support pour identifier les meilleurs pratiques de gestion 

d’assets, utilisées tant par Elia et que par 50Hertz, (exerçant des activités de gestionnaire de réseau de transport en Allemagne).  

Les délivrables de la mission comprennent un « roadmap conjoint » pour les deux gestionnaires de réseau, comme repris dans 

la lettre de mission. 

• L’ambition poursuivie consiste à identifier des best practices ou des synergies qui doivent permettre d’accomplir cette mission 

légale sur la base du meilleur rapport couts/efficacité, tant en Belgique qu’en Allemagne. 

• Ainsi, cette ambition est à l’avantage des utilisateurs du réseau belge également.  

➢ Elia propose un partage de ces couts entre activités régulées et activités non régulées (activités menées par 50Hertz), qui est 

plus cohérent qu’une mise à charge intégrale des activités non régulées. 
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Mission de consultance pour la gestion des assets 

([CONFIDENTIEL]) (Pt 36)



Produits en diminution

des couts gérables



Produits en diminution des Couts gérables - Rebuts 
(Pt 40)

• « La CREG constate qu’un montant de 412.463€ est repris pour la vente de mitraille dans le cadre du projet Stevin. [...] La CREG estime que ce produit 

ne peut pas être considéré comme gérable mais doit être déduit des investissements du projet Stevin, vu que cette vente de mitraille peut être 

directement attribuée à ce projet [...] »

* * *

• Techniquement : 

- Toute pose de câble requiert la commande de longueur de câble – légèrement – supérieure à la longueur estimée du tracé envisagé et ce, pour faire 

face aux aléas (traversée de voirie, obstacle, ...). Cfr construction: brique, carrelage, peinture, ...

- Ce « surdimensionnement » est fonction des aléas allant de pair avec la longueur du projet et correspond à de l’ordre de ~1% de la distance 

théorique envisagée. Ainsi, plus le projet est long (avec plus d’aléas), plus la longueur de cette « sécurité » est importante.

- Cfr Stevin : 10 km de liaison point à point, 12 câbles 380kV en parallèle (4 liaisons triphasées), 14 jonctions, poids de 40 kg/m

• Commercialement avec les entrepreneurs : 

- La pose des câbles est réalisée par des entrepreneurs. Pour les petites liaisons, les chutes sont intégrées implicitement dans le prix des travaux. Pour 

les projets importants (Stevin), Elia demande que les chutes soient valorisées explicitement et ristournées.  

• Régulatoirement :

- Elia a respecté la Méthodologie tarifaire 16-19, en particulier l’article 10, 15)

➢ Elia a agi en bon père de famille et n’a jamais surdimensionné la commande de ses câbles pour maximiser un produit gérable. 

➢ L’application de l’art 32, e) (*) est contestable : les utilisateurs de réseau sont-ils lésés par le fait qu’Elia soit incitée à valoriser au mieux ces rebuts 

nécessaires, s’ils peuvent également bénéficier d’une partie de ces actions? 
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(*) tout élément peut être rejeté au motif qu’il vise exclusivement à augmenter la valeur d’actionnaire au détriment des utilisateurs du réseau



Défaillance Energie E&E



Défaillance d’Energie E&E (pt 18) 

• “Il convient également de noter que la CREG n’examine pas, dans le présent projet de décision, les conséquences financières 

de la défaillance d’Energie E&E dans le cadre des soldes 2018. Elle le fera dans le cadre des soldes de 2019 et prie Elia de lui 

fournir toutes les informations à ce sujet”. 

* * *

• Elia prend acte de cette communication. 

• A ce sujet, Elia rappelle avoir synthétisé le résultat de ses démarches envers les différents protagonistes liés à cette défaillance 

par un courrier adressé à la CREG en date du 26 avril 2019. 

• Elia apprécierait que la CREG puisse clarifier sa position sur ces conséquences sans attendre la décision Soldes 2019, de telle 

manière à offrir toute la transparence sur ses intentions dans des délais raisonnables par rapport aux faits considérés.

• Elia estime que la solution dégagée avec les acteurs concernés constitue une issue acceptable au problème survenu. 

➢ Elia espère pouvoir compter sur une réponse à ce courrier, sans devoir attendre la décision Soldes 2019.
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Financement de Nemo Link

et des activités non régulées



• « Concernant le financement de Nemo Link, qui est encore au moins jusqu'au 31 décembre 2018 considéré comme une 

activité non régulée, la CREG constate qu’Elia n’a pas rencontré la demande formulée par la CREG dans sa décision 658E51 

sur les soldes 2017 de rapporter dès son rapport tarifaire 2018 le financement de Nemo Link sous la rubrique 10 « Capital » 

du Tableau 3A (et non plus sous la rubrique 17 « dette à plus d’un an »). »

• « Concernant le financement de l’acquisition par Elia de 20% additionnels dans Eurogrid International qui est intervenue dans 

le courant de l’année 2018, la CREG constate également qu’Elia n’a pas rencontré la demande de la CREG formulée dans son 

courrier daté du 6 septembre 2018 de valoriser dès l’exercice d’exploitation 2018 le financement de cette participation à des

conditions équivalentes à un financement qui serait intégralement assuré par fonds propres. Les raisons qui motivent cette 

demande de la CREG sont détaillées dans ce courrier daté du 6 septembre 2018 (...). Cette demande est également abordée 

par la CREG dans son courrier daté du 5 avril 2019 relatif au projet de nouvelle structure du groupe Elia (...)».

* * *

Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 6, 

11, 22-24, 60) (1/4)
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Constatations : 

• Pour la participation en Nemo Link et l’augmentation de la participation en Eurogrid, la CREG demande que 

- les fonds propres régulés moyens soient diminués de (CONFIDENTIEL);

- la marge équitable soit adaptée à la baisse suite à cette diminution de (CONFIDENTIEL);

- l’impôt sur le résultat régulé soit adapté à la baisse suite à ce recalcul de la marge de (CONFIDENTIEL);

- les charges financières régulées soient augmentées d’un montant relatif aux emprunts liés à ces opérations de (CONFIDENTIEL).

• L’estimation des charges financières calculées par la CREG semble indiquer(*) que:

- La CREG ne prend en compte que 30% des charges financières effectivement supportées par Elia pour différents postes de couts de financement

(Fee des banques pour les emprunts senior et hybrid, couts de pre-hedging, charges IRS unwind de (CONFIDENTIEL), rating des emprunts hybrid

et senior) et 

- La CREG ne prend aucune charge relative au rating d’Elia

• Elia estime que son résultat en terme de rémunération, en tant que groupe, est:

- Diminué de (CONFIDENTIEL) € (réduction de marge équitable)

- Amélioré de (CONFIDENTIEL) € (transfert de charges financières pour (CONFIDENTIEL) €, créant un résultat imposé à (CONFIDENTIEL) %) 

➔ Soit un impact total net de (CONFIDENTIEL) € pour l’année 2018. 

Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 6, 

11, 22-24, 60) (2/4)

(*) Selon notre compréhension, dès lors que la CREG n’explicite pas l’intégralité de son calcul
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Pour ce qui concerne Nemo Link : 

• Dans son rapport tarifaire adapté pour 2018, Elia respectera la demande de la CREG, et ce notamment suite aux 

échanges récemment intervenus par lesquelles à partir de 2019, la CREG entend :

- considérer Nemo Link comme une activité régulée, et, 

- spécifiquement, autoriser que la comptabilité analytique du GRT prévoie un gearing de financement similaire au 

gearing des autres activités régulées en Belgique. 

Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 

6, 11, 22-24, 60) (3/4)
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Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 6, 

11, 22-24, 60) (4/4)

Pour ce qui a trait à la prise de participation en Eurogrid: 

• Avant toute chose, Elia souligne, d’une part, qu’elle a dûment répondu au courrier du 6/09/18 par une courrier du 9/10/2018 et, d’autre 

part, que le courrier du 5/04/19 n’a pas pu être pris en considération dans le cadre de l’établissement du rapport tarifaire 2018, envoyé à 

la CREG fin février 2019.

• Dans son calcul des charges financières, la CREG ne prend pas en compte les couts de rating d’Elia, et se limite à prendre 30% de 

certains couts, sur base d’un pro rata entre la durée estimée d’allocation aux activités régulées (3 ans) et l’emprunt Senior (10ans),

➢ Les normes comptables BE GAAP, imposées par la CREG (Art 43 de la Méthodologie Tarifaire), exigent de prendre ces éléments en

compte intégralement dans l’année de leur survenance (>< pro rata temporis)

• Fondamentalement, l’application des demandes de la CREG engendre un effet sur la rémunération nette d’Elia en tant que groupe de 

(CONFIDENTIEL) € pour 2018. 

➢ Ceci constitue pour l’année 2018 un niveau nettement supérieur aux effets estimés par la CREG, et convenus avec Elia au travers 

des différents échanges du 5 avril 2019 relatifs à la réforme des structures d’Elia. 
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Thank you!




