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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna de 
vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel 2020-2023 voor het transmissienet voor 
elektriciteit en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie dat in oktober 2019 door Elia 
System Operator nv werd ingediend. 

Naast de inhoudsopgave, de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat deze beslissing uit acht 
delen: 

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

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

3) in het derde deel worden de elementen van de raadpleging toegelicht; 

4) het voorgestelde totaal inkomen komt aan bod in het vierde deel; 

5) het controleprogramma van de CREG wordt voorgesteld in het vijfde deel; 

6) de vaststellingen van de CREG in het kader van haar controles worden toegelicht in het 
zesde deel; 

7) in deel zeven wordt een algemeen voorbehoud geformuleerd; 

8) het dispositief van deze beslissing wordt in het laatste deel geformuleerd.  

Deze beslissing werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG op 7 november 2019. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 "Elektriciteitswet": de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
zoals gewijzigd.  

"Procedure-overeenkomst": de overeenkomst tussen Elia en de CREG van 6 februari 2018 over de 
procedures voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en 
voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie en de goedkeuring van de tariefvoorstellen, -
wijzigingen en -toeslagen1. 

"CREG": de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, opgericht krachtens 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.  Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 werd haar aanstelling als beheerder op federaal 
niveau verlengd voor een periode van 20 jaar vanaf 17 september 2022. 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.  

"TNB": de transmissienetbeheerder voor elektriciteit, nl. Elia of om het even welke andere 
rechtspersoon die in de rechten of verplichtingen van Elia treedt en die is aangewezen als de 
transmissiesysteembeheerder in plaats van Elia. 

"Tariefmethodologie": de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2 van de elektriciteitswet en zoals 
door de CREG vastgelegd in haar besluit (Z)1109/10 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor 
het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de 
periode 2020-20232.  

"Rapporteringsmodel": de tabellen en richtlijnen, zoals bedoeld in bijlage 1 van de 
tariefmethodologie, die tot doel hebben de tarifaire rapportering tussen de TNB en de CREG te 
stroomlijnen.  

"Tariefvoorstel": alle documenten bedoeld in artikel 12, § 6 van de elektriciteitswet en artikel 13 van 
de procedure-overeenkomst. Zo bevat het tariefvoorstel het geraamde totaal inkomen, alle tarieven 
die aan de CREG ter goedkeuring zijn voorgelegd (namelijk enerzijds de transmissienettarieven en 
anderzijds de tarieven en toeslagen voor de openbare dienstverplichtingen) en alle andere informatie 
die nodig is om de twee bovenvermelde elementen te controleren en te evalueren. In het kader van 
de goedkeuringsprocedure van de tarieven 2020-2023 bestaat het tariefvoorstel uit de documenten 
die op 10 mei 2019 door Elia werden ingediend. 

"Aangepast tariefvoorstel": het tariefvoorstel bedoeld in artikel 15 van de procedure-overeenkomst. 
In het kader van de goedkeuringsprocedure van de tarieven 2020-2023, bestaat het aangepaste 
tariefvoorstel uit de documenten die in oktober 2019 door Elia werden ingediend. 

"Regulatoire periode": de periode van vier opeenvolgende exploitatiejaren bedoeld in het 
tariefvoorstel.  

"Aangepast tariefverslag 2018": het aangepast tariefverslag dat door Elia werd ingediend (tweede 
versie van 24 juni 2019) en waarover de CREG op 18 juli 2019 een goedkeuringsbeslissing nam3.  

                                                           

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-Overeenkomst-Elia.pdf  
2 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10NL.pdf  
3 CREG, Beslissing (B)658E/61 van 16 juli 2019 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepast tariefverslag met 
inbegrip van de saldi ingediend door Elia System Operator nv met betrekking tot exploitatiejaar 2018. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-Accord-Elia.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 12, § 6, van de elektriciteitswet stelt dat de netbeheerder het tariefvoorstel opstelt, 
rekening houdend met de tariefmethodologie die werd opgesteld door de commissie, en deze indient, 
met inachtneming van de procedure voor het indienen en goedkeuren van tarieven. 

2. Artikel 12, § 7, van de elektriciteitswet voorziet dat de commissie het tariefvoorstel onderzoekt, 
beslist over de goedkeuring ervan en haar gemotiveerde beslissing meedeelt aan de netbeheerder met 
inachtneming van de procedure voor het indienen en goedkeuren van tarieven.  

3. Artikel 12, § 8, van de elektriciteitswet voorziet dat deze procedure voor het indienen en 
goedkeuren van tarieven het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst tussen de CREG en de 
netbeheerder en dat er bij gebrek aan een overeenkomst een door de wet voorziene procedure van 
toepassing is. 

4. Op 6 februari 2018 hebben de CREG en Elia een procedure-overeenkomst gesloten. 

5. Op 28 juni 2018 heeft de CREG de tariefmethodologie goedgekeurd.  

6. 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. 

7. Artikel 23, § 2, 2de lid, 18°, van de elektriciteitswet voorziet dat de CREG de afwezigheid van 
kruissubsidies controleert wanneer de netbeheerder artikel 8, § 2 toepast. 

8. De artikelen 12, § 7, en 23, § 2, 2de lid, 14°, van de elektriciteitswet vormen dus de wettelijke 
basis van deze beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

9. Van 13 februari tot 13 maart 2019 heeft Elia een openbare raadpleging georganiseerd over de 
belangrijkste elementen van de geplande wijzigingen van het toekomstige tariefvoorstel. Elia heeft een 
raadplegingsverslag opgesteld waarin werd toegelicht of er al dan niet rekening werd gehouden met 
de gemaakte opmerkingen. 

10. Op 10 mei 2019 heeft Elia haar verzoek tot goedkeuring van het tariefvoorstel voor de 
regulatoire periode 2020-2023 bij de CREG ingediend. Elia heeft bij de ingediende documenten de 
antwoorden gevoegd die zij in het kader van de openbare raadpleging van 13 februari tot 13 maart 
2019 heeft ontvangen, samen met een raadplegingsverslag met toelichting over het al dan niet in 
aanmerking nemen van de ontvangen opmerkingen. 

11. Op 19 juni 2019 heeft de CREG aan Elia bijkomende informatie over het tariefvoorstel gevraagd. 
Op 19 juli 2019 heeft de CREG per brief extra informatie ontvangen van Elia.  

12. Tussen 10 mei 2019 en de goedkeuring van de ontwerpbeslissing op 12 september 2019, heeft 
de CREG per e-mail extra toelichtingen gevraagd over het tariefvoorstel en de opgeleverde extra 
informatie. Elia heeft per e-mail toelichtingen verstrekt, die evenwel niet allemaal voldoende  werden 
geacht door de CREG.  

13. Op 18 juli 2019 heeft de CREG een beslissing genomen betreffende de vraag tot goedkeuring 
van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met 
betrekking tot exploitatiejaar 2018. 
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14. Op 12 september 2019 heeft de CREG een ontwerp van verwerpingsbeslissing genomen 
betreffende de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel van de nv Elia System Operator voor de 
regulatoire periode 2020-2023. Tenzij de TNB haar zou overtuigen van een andere redenering en/of 
van een ander bedrag, moest de TNB haar tariefvoorstel op 21 punten  aanpassen opdat het door de 
CREG zou kunnen worden goedgekeurd. 

15.  Op haar verzoek werd Elia op 20 september 2019 gehoord. Het proces-verbaal van de 
hoorzitting en de bijlage ervan, namelijk de presentatie van Elia, worden als bijlage bij deze beslissing 
gevoegd. 

16. Sinds deze hoorzitting hebben Elia en de CREG informele werkvergaderingen gehouden en 
verschillende e-mails uitgewisseld om ontbrekende informatie op te leveren en respectieve 
standpunten te verduidelijken. 

17. Op 2 oktober 2019 heeft de CREG tijdens een controle in de gebouwen van Elia, het 
toewijzingsproces doorgelicht tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van facturen voor 
reizen en de personeelskosten die verband houden met deze reizen. 

18. Op 11 oktober 2019 heeft Elia haar aangepast tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2020-
2023 bij de CREG ingediend. Op 25 oktober heeft Elia hiervan een gecoördineerde en gecorrigeerde 
versie aan de CREG overhandigd. 

3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

19. In het kader van de goedkeuring van onderhavige beslissing, heeft het directiecomité van de 
CREG beslist om, krachtens artikel 23, § 1 en met toepassing van artikel 41 van haar huishoudelijk 
reglement, beslist om de raadpleging betreffende de ontwerpbeslissing te beperken tot de raadpleging 
van de TNB, van 12 september 2019 tot 11 oktober 2019, om de volgende redenen: 

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

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

4. HET VOORGESTELDE TOTAAL INKOMEN 

4.1. Tariefvoorstel ingediend op 10 mei 2019 

20. Het door Elia voorgestelde totaal inkomen voor de periode 2020-2023 bedroeg 3.587,5 M€ en 
steeg met 257 M€ (+ 7,7 %) ten opzichte van het door de CREG goedgekeurde budget voor de periode 
2016-2019 (3.330,6 M€). Er dient evenwel opgemerkt dat deze totaal inkomens sterk beïnvloed 
worden door de evolutie van de lijn "Overdracht tussen de resultatenrekening en de balans: correctie 
regulatoire rekeningen vorige periode". Aangezien de regulatoire overschottenten belope van 
142,5 M€ in het budget 2016-2019 werden verrekend; steeg dit bedrag echter tot 422 M€ in dit budget 
2020-2023. Om de evolutie van de kosten gebudgetteerd door de netbeheerder voor te stellen, moet 
de impact van de correcties van de regulatoire rekeningen van de vorige tariefperiode op het totale 
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inkomen geneutraliseerd worden: zo blijkt volgens het tariefvoorstel van Elia dat de gebudgetteerde 
kosten van 3.473 M€ voor de periode 2016-2019 stijgen tot 4.009,5 M€ voor de periode 2020-2023. 
Dit betekende een toename van + 15,4 %. 

21. Het initieel voorgestelde totaal inkomen voor exploitatiejaar 2020 steeg met 99,3 M€ (+ 12,7 %) 
ten opzichte van het werkelijke totaal inkomen van 2018 dat door de CREG werd goedgekeurd. Na 
neutralisering van de impact van de correcties van de regulatoire rekeningen van de vorige 
tariefperiode, bedroeg de stijging van de gebudgetteerde kosten + 121,3 M€ (+ 14,5 %) t.o.v. de 
werkelijke, door de CREG goedgekeurde cijfers voor 2018. 

22.  Over de gehele regulatoire periode 2020-2023 steeg het initieel voorgestelde totaal inkomen 
met 450,7 M€ (+ 14,4 %) t.o.v. vier keer het bedrag van het reële totaal inkomen voor het jaar 2018. 
Na neutralisering van de impact van de correcties van de regulatoire rekeningen van de vorige 
tariefperiode, bedroeg de toename van de initieel gebudgetteerde kosten + 685 M€ (+ 20,6 %) 
t.o.v. vier keer het bedrag van de door de CREG goedgekeurde werkelijke kosten voor het jaar 2018 
enerzijds, en de initieel door Elia voorgestelde kosten voor de regulatoire periode 2020-2023 
anderzijds.  

23.  Over de gehele regulatoire periode 2020-2023 stegen de initieel voorgestelde totale kosten met 
109 M€ (+ 2,8 %) t.o.v.  vier keer de budgetten die de CREG heeft goedgekeurd voor het jaar 2019.   

24. Tabel 1 geeft de samenstelling weer van het totaal inkomen dat Elia aanvankelijk had 
voorgesteld, evenals de verdeling over de verschillende jaren van de periode 2020-2023.  

Tabel 1: Op 10 mei 2019 door Elia voorgestelde totaal inkomen voor de periode 2020-2023  

 

EUR Werkelijkheid 2018 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Niet-beheersbare kosten 268.704.561 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Afschrijvingen en waardeverminderingen 126.745.587 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van ondersteunende diensten 52.151.839 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Aankoop verliezen (behalve verliezen op lange termijn na 2020) 18.217.441 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Black-Start en MVAR reservaties 7.278.866 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere, te verduidelijken niet-beheersbare elementen 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van infrastructuur van derden 21.808.719 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Pensioenlasten 5.766.810 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Vennootschapsbelasting 39.674.074 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overige belastingen en taksen 14.195.784 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Meer- en minderwaarden 11.887.266 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Financiële kosten en opbrengsten 94.543.770 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Interconnectiekosten -56.907.273 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans -23.855.196 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overdracht van de resultatenrekening en de balans: correctie regulatoire rekeningen vorige periode -47.000.000 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

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

Overige opbrengsten en recuperaties 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Eenmalige niet-beheersbare kosten en opbrengsten -929.086 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

MOG-gerelateerde kosten 5.125.961 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Beheersbare kosten 307.514.113 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

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

activiteiten en de verzekeringspremies 201.275.826 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Kosten van  bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 140.319.655 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Opbrengsten in mindering van beheersbare kosten -34.081.367 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Beïnvloedbare kosten 122.065.601 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R1 en boetes R1 9.323.745 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R2 en boetes R2 42.964.068 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R3 en boetes R3 70.447.230 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere reservaties 401.380 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Aankopen verliezen op lange termijn vanaf 2020 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere boetes en regularisaties uit het verleden -1.070.821 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) 85.924.438 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Billijke nettomarge (artikel 14 TM) 25.620.269 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten (artikel 21 TM) 1.856.464 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) -1.384.354 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) 1.173.000 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) 11.393.817 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - welfare (artikel 24, §1,3 TM) 43.876.534 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - tevredenheid van de gebruikers met een nieuwe aansluiting (artikel 25, §1,1 TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - tevredenheid van alle netgebruikers (artikel 25, §1,2 TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - gegevenskwaliteit (artikel 25, §1,3 TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling (artikel 26 TM) 654.608 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht (artikel 27 TM) 1.349.745 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

 Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - AIT (artikel 28, 1) TM) 1.384.354 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - MOG (artikel 28, 2) TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - investeringen (artikel 28, 3) TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

(VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

TOTAAL INKOMEN 784.208.712 883.508.039 898.138.740 897.859.131 908.002.409
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4.2. Aangepast tariefvoorstel ingediend in oktober 2019 

25. Naar aanleiding van het ontwerp van verwerpingsbeslissing van de CREG op 12 september 2019 
en ten aanzien van het tariefvoorstel dat op 10 mei 2019 werd ingediend, werd het totaal inkomen dat 
uiteindelijk door Elia werd voorgesteld, aanzienlijk naar beneden bijgesteld in het aangepaste 
tariefvoorstel dat in oktober 2019 werd ingediend,: - 345,1 M€ voor de gehele periode 2020-2023, wat 
overeenkomt met een daling van 9,6 %. 

26. Het uiteindelijk door Elia voorgestelde totaalinkomen voor de periode 2020-2023 bedraagt  
3.242,3 M€, een daling van 88,2 M€ (- 2,6 %) ten opzichte van het door de CREG goedgekeurde budget 
voor de periode 2016-2019 (3.330,5 M€). Zoals reeds eerder aangehaald, dient te worden opgemerkt 
dat deze totaal inkomens sterk beïnvloed worden door de evolutie van de lijn "Overdracht tussen de 
resultatenrekening en de balans: correctie regulatoire rekeningen vorige periode". De regulatoire 
overschotten ten belope van 142,5 M€ die werden verrekend in het budget 2016-2019 stijgen tot  
431 M€ in dit budget 2020-2023. Om de evolutie van de door de netbeheerder gebudgetteerde kosten 
voor te stellen, moet de impact van de correcties van de regulatoire rekeningen van de vorige 
tariefperiode op het totaal inkomen geneutraliseerd worden: zo blijkt volgens het aangepaste 
tariefvoorstel van Elia dat de gebudgetteerde kosten stijgen met 3.473 M€ voor de periode 2016-2019 
tot 3.673,7 M€ voor de periode 2020-2023. Dit betekent een stijging van 5,8 %. 

27. Het voorgestelde totaal inkomen voor exploitatiejaar 2020 stijgt met 25,5 M€ (+ 3,25 %) ten 
opzichte van het werkelijke totaal inkomen van 2018, dat door de CREG werd goedgekeurd. Na 
neutralisering van de impact van de correcties van de regulatoire rekeningen van de vorige 
tariefperiode, bedraagt de stijging van de gebudgetteerde kosten 46 M€ (+ 5,5 %) t.o.v. de 
werkelijkheid voor 2018, goedgekeurd door de CREG. 

28.  Over de gehele regulatoire periode 2020-2023 stijgt het voorgestelde totaal inkomen met 
105,5 M€ (+ 3,36 %) t.o.v. vier keer het bedrag van het werkelijke totaal inkomen voor het jaar 2018. 
Na neutralisering van de impact van de correcties van de regulatoire rekeningen van de vorige 
tariefperiode, bedraagt de toename van de gebudgetteerde kosten 348,9 M€ (+ 10,5 %) t.o.v. vier keer 
het bedrag van de door de CREG goedgekeurde werkelijke kosten voor het jaar 2018 enerzijds, en de 
door Elia voorgestelde kosten voor de regulatoire periode 2020-2023 anderzijds.  

29. Over de gehele regulatoire periode 2020-2023 daalt het voorgestelde totaal van de kosten met 
227,1 M€ (- 5,8 %) t.o.v. vier keer de kostenbegroting die de CREG heeft goedgekeurd voor het 
jaar 2019.  

30. Tabel 1bis geeft de samenstelling weer van het uiteindelijk door Elia voorgestelde totaal 
inkomen, evenals de verdeling ervan over de verschillende jaren van de periode 2020-2023. Tabel 1ter 
geeft de waargenomen verschillen weer tussen het in oktober 2019 voorgestelde totaal inkomen en 
het door Elia op 10 mei 2019 initieel voorgestelde totaal inkomen voor de periode 2020-2023. 
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Tabel 1bis: het in oktober 2019 door Elia voorgestelde totaal inkomen voor de periode 2020-2023  

 

  

EUR Werkelijkheid 2018 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Niet-beheersbare kosten 268.704.561 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Afschrijvingen en waardeverminderingen 126.745.587 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van ondersteunende diensten 52.151.839 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Aankoop verliezen (behalve verliezen op lange termijn na 2020) 18.217.441 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Black-Start en MVAR reservaties 7.278.866 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere, te verduidelijken niet-beheersbare elementen 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van infrastructuur van derden 21.808.719 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Pensioenlasten 5.766.810 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Vennootschapsbelasting 39.674.074 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overige belastingen en taksen 14.195.784 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Meer- en minderwaarden 11.887.266 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Financiële kosten en opbrengsten 94.543.770 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Interconnectiekosten -56.907.273 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans -23.855.196 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overdracht van de resultatenrekening en de balans: correctie regulatoire rekeningen vorige periode -47.000.000 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

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

Overige opbrengsten en recuperaties 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Eenmalige niet-beheersbare kosten en opbrengsten -929.086 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

MOG-gerelateerde kosten 5.125.961 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Beheersbare kosten 307.514.113 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

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

activiteiten en de verzekeringspremies 201.275.826 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Kosten van  bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 140.319.655 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Opbrengsten in mindering van beheersbare kosten -34.081.367 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Beïnvloedbare kosten 122.065.601 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R1 en boetes R1 9.323.745 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R2 en boetes R2 42.964.068 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R3 en boetes R3 70.447.230 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere reservaties 401.380 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Aankopen verliezen op lange termijn vanaf 2020 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere boetes en regularisaties uit het verleden -1.070.821 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) 85.924.438 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Billijke nettomarge (artikel 14 TM) 25.620.269 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten (artikel 21 TM) 1.856.464 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) -1.384.354 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) 1.173.000 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) 11.393.817 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - welfare (artikel 24, §1,3 TM) 43.876.534 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - tevredenheid van de gebruikers met een nieuwe aansluiting (artikel 25, §1,1 TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - tevredenheid van alle netgebruikers (artikel 25, §1,2 TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - gegevenskwaliteit (artikel 25, §1,3 TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling (artikel 26 TM) 654.608 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht (artikel 27 TM) 1.349.745 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

 Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - AIT (artikel 28, 1) TM) 1.384.354 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - MOG (artikel 28, 2) TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - investeringen (artikel 28, 3) TM) 0 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

(VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

TOTAAL INKOMEN 784.208.712 809.702.291 819.147.245 810.278.682 803.213.670



 

Niet-vertrouwelijke versie  11/43 

Tabel 1ter: delta tussen het in oktober 2019 en het op 10 mei 2019 voorgestelde totaal inkomen  

 

5. CONTROLEPROGRAMMA VAN DE CREG 

31. De CREG moet controleren of het tariefvoorstel werd opgesteld in overeenstemming met de 
tariefmethodologie die bepalingen bevat over de samenstelling van het totaal inkomen, de 
beoordeling van de redelijkheid van de kosten en de voorgestelde tarieven.  

32. Wat de evaluatie van het redelijk karakter van de kosten betreft, voorziet de tariefmethodologie 
in hoofdstuk 5.4 criteria om de redelijkheid van de kosten te beoordelen. Om als redelijk te worden 
beoordeeld, moeten de elementen van het totaal inkomen, het investeringsbudget en de nettokosten 
van de openbare dienstverplichtingen die niet door een toeslag worden gedekt, op cumulatieve wijze: 

1) nodig zijn voor de uitvoering van de wettelijke en reglementaire verplichtingen in België 
waarmee de netbeheerder belast is;  

  

EUR Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Niet-beheersbare kosten -22.340.611 -23.859.625 -31.513.498 -45.187.600

Afschrijvingen en waardeverminderingen (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van ondersteunende diensten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Aankoop verliezen (behalve verliezen op lange termijn na 2020) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Black-Start en MVAR reservaties (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere, te verduidelijken niet-beheersbare elementen (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Gebruik van infrastructuur van derden (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Pensioenlasten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Vennootschapsbelasting (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overige belastingen en taksen (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Meer- en minderwaarden (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Financiële kosten en opbrengsten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Interconnectiekosten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overdracht van de resultatenrekening en de balans: correctie regulatoire rekeningen vorige periode (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Kostenverminderingen die verband houden met de terugname van provisies opgebouwd voor 1/1/2008 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Overige opbrengsten en recuperaties (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Eenmalige niet-beheersbare kosten en opbrengsten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

MOG-gerelateerde kosten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Beheersbare kosten -24.644.184 -25.428.909 -26.339.028 -25.772.017

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

IT-activiteiten en de verzekeringspremies (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Kosten van  bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Opbrengsten in mindering van beheersbare kosten (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Beïnvloedbare kosten -21.851.646 -24.555.613 -24.846.987 -28.282.740

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R1 en boetes R1 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R2 en boetes R2 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Ondersteunende diensten - verwerving van de reservatie R3 en boetes R3 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere reservaties (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Aankopen verliezen op lange termijn vanaf 2020 (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Andere boetes en regularisaties uit het verleden (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) -4.969.308 -5.147.349 -4.880.935 -5.546.383

Billijke nettomarge (artikel 14 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten (artikel 21 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor marktintegratie - welfare (artikel 24, §1,3 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - tevredenheid van de gebruikers met een nieuwe aansluiting (artikel 25, §1,1 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - tevredenheid van alle netgebruikers (artikel 25, §1,2 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de dienstkwaliteit - gegevenskwaliteit (artikel 25, §1,3 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling (artikel 26 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht (artikel 27 TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

 Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - AIT (artikel 28, 1) TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - MOG (artikel 28, 2) TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - investeringen (artikel 28, 3) TM) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

(VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

TOTAAL INKOMEN -73.805.748 -78.991.495 -87.580.448 -104.788.739
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2) indien van toepassing, de berekeningsregels, methodes, besluiten en beslissingen 
respecteren, die worden opgelegd door de wetgeving, de regelgeving, de rechtspraak of 
de CREG en voor een toereikende verantwoording zorgen; 

3) verantwoord zijn rekening houdend met het algemeen belang; 

4) onvermijdelijk zijn voor de netbeheerder;  

5)  voor zover dit mogelijk is, de vergelijking doorstaan met de overeenstemmende kosten 
van bedrijven die een vergelijkbare activiteit uitoefenen onder vergelijkbare 
omstandigheden, daarbij rekening houdend met de reglementaire of gereguleerde 
specificiteit. 

33. Wat de tarieven betreft, moet de CREG nagaan of de tarieven in overeenstemming zijn met de 
volgende bepalingen van de tariefmethodologie:  

1) de transmissienettarieven dekken het totaal inkomen dat nodig is voor de uitoefening van 
de gereguleerde activiteiten die verband houden met het transmissienet en de netten 
met een transmissiefunctie (artikel 8); 

2) de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen compenseren de nettokosten, met 
inbegrip van de beheerkosten en de financiële lasten die aan de netbeheerder worden 
opgelegd en waarvoor de wet, het decreet of de verordening, of hun uitvoeringsbesluiten, 
geen specifiek compensatiemechanisme voorziet, door een toeslag of andere heffing, ter 
compensatie van de dienstverlening van de netbeheerder (artikel 6); 

3) de toeslagen vastgesteld door de bevoegde overheden om de nettokosten van de 
openbare dienstverplichtingen te compenseren, zijn in de tariefstructuur opgenomen 
(artikel 7). 

34. Onderhavig document bevat de vaststellingen van de CREG in het kader van haar 
controleprogramma. Deze vaststellingen worden in de volgende volgorde behandeld: 

1) overzicht van de gebudgetteerde en de werkelijke kosten sinds 2012; 

2) onderzoek van de volledigheid van het tariefvoorstel; 

3) onderzoek van de belangrijkste hypothesen; 

4) onderzoek van de correcte opsplitsing tussen de gereguleerde en de niet-gereguleerde 
activiteiten van de TNB in België en van de afwezigheid van kruissubsidiëring tussen deze 
twee activiteitengroepen; 

5) onderzoek van de beheersbare kosten; 

6) onderzoek van de niet-beheersbare kosten; 

7) onderzoek van de beïnvloedbare kosten; 

8) onderzoek van de totale vergoeding van de gereguleerde activiteiten in België; 

9) onderzoek van de volumes aan vermogen en energie die in rekening worden genomen; 

10) onderzoek van de voorgestelde tariefstructuur, tarieven en tariefmodaliteiten; 

11) onderzoek van de ODV, taksen en toeslagen. 

35. In het geval de CREG de door Elia voorgestelde bedragen  volledig als niet manifest onredelijk 
aanvaardt, maakt zij daar slechts kort melding van.  
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6. VASTSTELLINGEN VAN DE CREG  

6.1. Overzicht van de gebudgetteerde en de werkelijke kosten sinds 2012 

36. Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van de totale kosten voor de perioden 2012-2015, 
2016-2019 en 2020-2023. De totale kosten, waarvan de evolutie wordt weergegeven in doorlopende 
lijnen, zijn gelijk aan het totaal inkomen, zoals gedefinieerd in de tariefmethodologie, verminderd met 
de rubriek "Overdracht tussen de resultatenrekening en de balans: correctie regulatoire rekeningen 
vorige periode". De verschillende kleuren geven het onderscheid weer tussen de initiële (eerste) 
tariefvoorstellen, de aangepaste tariefvoorstellen goedgekeurd door de CREG en de realiteit zoals 
vastgesteld in de aangepaste tariefverslagen die zijn goedgekeurd door de CREG.  

37. De stippellijnen geven het totaal inkomen weer dat voor de tariefperioden 2016-2019 en 2020-
2023 lager is dan de gebudgetteerde kosten, omwille van de opeenvolgende, gecumuleerde, 
regulatoire overschotten tijdens de vorige tariefperiode. Het is dit totaal inkomen dat dient als basis 
om de tarieven te bepalen: bij ongewijzigde vermogens- en energievolumes, leidt een toename van 
het totaal inkomen dus tot een verhoging van de tarieven.  

38. Deze grafiek laat zien dat de gebudgetteerde kosten in het (eerste) tariefvoorstel (zie oranje 
ononderbroken lijn) historisch aanzienlijk hoger zijn dan de kosten gebudgetteerd in het aangepaste 
tariefvoorstel (zie blauwe ononderbroken lijnen), ten gevolge van een ontwerp van 
verwerpingsbeslissing van de CREG. Uit dezelfde grafiek blijkt echter ook dat de totale werkelijke 
kosten die in de aangepaste tariefverslagen van de afgelopen zeven jaar zijn vastgesteld (zie groene 
doorlopende lijn) systematisch aanzienlijk lager waren dan de bedragen gebudgetteerd in het 
aangepaste tariefvoorstel. Het is deze kloof die de opeenvolgende regulatoire overschotten verklaart, 
die worden verrekend in de volgende tariefperiode, respectievelijk 2016-2019 en 2020-2023.  

Figuur 1: overzicht van de jaar-op-jaar evolutie van de kosten en totale inkomens gebudgetteerd en werkelijk waargenomen 
tussen 2012 en 2023  
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39. Deze grafiek illustreert duidelijk de tendens van Elia om in haar tariefvoorstellen de kosten te 
overschatten en de opbrengsten te onderschatten. Hoewel Elia ten gevolge van de ontwerpbeslissing 
van de CREG steeds bereid is geweest om in haar aangepast tariefvoorstel de kosten te verlagen (en 
de opbrengsten te verhogen) blijkt uit de vastgestelde werkelijkheid, zoals weergegeven in de 
bovenstaande grafiek, dat deze kostenverlagingen tot nu toe ruim onvoldoende waren.  

40. Deze bevinding heeft de CREG er onder meer toe aangezet om het criterium van redelijkheid a) 
in artikel 31 van de tariefmethodologie te wijzigen in 2018. Terwijl artikel 31 van de tariefmethodologie 
die van toepassing was op de periode 2016-2019 stelde dat de netbeheerder voor elke kostenplaats 
enkel vooraf een becijferde verantwoording moest voorleggen voor verschillen van meer dan 10 % 
tussen de meest recente, gekende, definitieve cijfers en de gebudgetteerde  cijfers; voorziet artikel 31 
van de tariefmethodologie die vanaf de periode 2020-2023 moet worden toegepast, dat de 
netbeheerder voortaan systematisch een becijferde verantwoording moet voorleggen voor verschillen 
die de gecumuleerde inflatie tussen de meest recente, gekende, definitieve cijfers en de 
gebudgetteerde cijfers overstijgen. 

41. Daarom heeft de CREG in haar ontwerpbeslissing van 12 september 2019, en dit in tegenstelling 
tot het verleden, systematisch de ramingen van Elia die onvoldoende verantwoord zijn of duidelijk te 
conservatief zijn, geweigerd.   

42. In haar aangepast tariefvoorstel, en zoals weergegeven in figuur 1, heeft Elia een aantal 
budgetten naar beneden bijgesteld. Elia heeft ook bijkomende verantwoording voorgelegd. Deze 
elementen werden door de CREG geanalyseerd. De resultaten hiervan worden verder in dit document 
toegelicht. 

6.2. Onderzoek van de volledigheid van het tariefvoorstel  

6.2.1. Nemolink  

43. Net als in het tariefverslag van 2018 had Elia in haar tariefvoorstel de activiteiten van Nemolink 
als een niet-gereguleerde activiteit beschouwd. Op verzoek van Elia is de CREG er evenwel mee 
akkoord gegaan dat de activiteiten van Nemolink vanaf 1 januari 2019 als gereguleerd worden 
beschouwd, op voorwaarde dat Elia voldoet aan de volgende voorwaarden. 

44. Net als in het verleden zal de financiële participatie in Nemolink niet worden opgenomen in de 
RAB en zullen de dividenden ontvangen van Nemolink, na toepassing van de eventuele hierop 
verschuldigde belasting, integraal ten gunste van de TNB blijven. Gezien de beoogde financiële 
structuur, zoals vastgelegd in artikel 18 van de tariefmethodologie 2020-2023, zal de financiering van 
de participatie van Nemolink echter vanaf 1 januari 2020 gevaloriseerd worden aan 40 % eigen 
vermogen en 60 % schulden.   

Om te vermijden  dat deze 40 % eigen vermogen, aangewend ter financiering van Nemolink  vergoed 
zou worden door de billijke marge en de stimulansen, wordt deze 40 % van de participatiewaarde in 
Nemolink afgetrokken van het eigen vermogen dat wordt gebruikt om de S-factor te berekenen 
waarnaar wordt verwezen in artikel 18 van de tariefmethodologie.  

De intresten op  de 60 % schulden voor de financiering van Nemolink komen volledig ten laste van de 
TNB. Dit gebeurt  enerzijds op basis van de rentevoet van een (of meer) lening(en) die in de komende 
weken zullen worden aangegaan en waarvan de looptijd en het profiel zullen worden afgestemd op de 
verwachte evolutie in de komende 25 jaar van de financiële participatie in Nemolink die wordt 
opgenomen op het actief van de balans en, anderzijds, voor het eventuele vastgestelde verschil tussen 
de financiële participatie in Nemolink opgenomen op het actief van de balans en het uitstaande 
kapitaal van voormelde lening(en), op basis van de gemiddelde rentevoet van de schuld van de TNB 
die elk jaar opnieuw wordt berekend. 
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45. Het terrein in Herdersbrug waarop het AC/DC-conversiestation van Nemolink staat, wordt 
opgenomen in de RAB. De gebruikelijke regels van de tariefmethodologie zijn van toepassing op deze 
investering: billijke marge, stimulansen, dekking van financiële lasten als een niet-beheersbare kost 
en, in overeenstemming met artikel 33 i) van de tariefmethodologie, wordt het huurbedrag dat aan 
Nemolink wordt aangerekend voor de bezetting van de Herdersbrug-site volledig beschouwd als een 
gereguleerd beheersbaar inkomen. Opdat deze opname in de RAB neutraal zou zijn voor de 
netgebruikers eist de CREG dat het bedrag van deze  op basis van de inflatie geïndexeerde huurgelden,  
wordt vastgesteld op (VERTROUWELIJK) €/jaar voor 2019, zodat de billijke marge, de verschuldigde 
vennootschapsbelasting op deze billijke marge, de stimulansen, de financiële lasten en andere 
belastingen (o.a. de onroerende voorheffing) verschuldigd voor dit terrein, gedekt zouden zijn. 

46. Personeel en dienstverlening ("service level agreements") die de TNB aan Nemolink verstrekt 
worden door de TNB aan Nemolink gefactureerd op basis van een jaarlijks bedrag dat (zowel ex ante 
als ex post) in 2018 wordt vastgesteld op (VERTROUWELIJK) €4, dat in de volgende jaren geïndexeerd 
wordt op basis van de inflatie. Dit bedrag wordt beschouwd als een gereguleerde beheersbare 
opbrengst en werd berekend op basis van de gegevens in het dossier "Post construction review" dat 
Nemolink in december 2018 heeft ingediend, met name het aantal VTE's dat de TNB ter beschikking 
stelt en hun uurloon in 2018.  

47. Eventuele gefactureerde "fiscale marges" worden beschouwd als een beheersbare opbrengst.  

48. Aangezien Elia de bovengenoemde elementen in haar aangepast tariefvoorstel heeft 
gecorrigeerd, is de CREG van mening dat Elia voldoende gevolg heeft gegeven aan de aanpassingen 
betreffende Nemolink gevraagd door de CREG. 

6.2.2. Eigendomsoverdracht van het 70 kV-net van Nethys 

49. Het 70 kV-net van Nethys werd op 1 juli 2019 overgedragen naar de activa , en dus de RAB, van 
Elia. Voorheen was dit net "met een transmissiefunctie" tarifair geïntegreerd in het transmissienet en 
betaalde Elia een jaarlijkse vergoeding aan Nethys voor het gebruik en het onderhoud van dit net. Eind 
2019 zal de overdracht volledig afgerond zijn, zowel financieel als operationeel. Elia heeft bijgevolg 
geen betalingen aan Nethys meer voorzien vanaf 2020. 

50. Elia heeft voor het Nethys-net een afschrijving van (VERTROUWELIJK) € per jaar voorzien, wat 
overeenkomt met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Op verzoek van de CREG heeft Elia zich er 
echter toe verbonden om, zodra de overname effectief wordt - (VERTROUWELIJK) - de restwaarde van 
de belangrijkste infrastructuurelementen van het net nauwkeuriger te evalueren en, in voorkomend 
geval, de afschrijvingsperiode ervan te herzien. De CREG zal voormelde afschrijvingsperiode 
onderzoeken en desgevallend goedkeuren uiterlijk samen met haar beslissing over het 
tariefverslag 2020. 

51. Voor de periode 2020-2023 heeft Elia operationele kosten gebudgetteerd  voor het onderhoud 
van het net, meer bepaald aankopen voor (VERTROUWELIJK) €/jaar en personeelskosten voor 
gemiddeld (VERTROUWELIJK) €/jaar. In het kader van de overname heeft Elia immers vastgesteld dat 
het noodzakelijk is bepaalde elementen van het net aan te passen. 

52. Met deze eigendomsoverdracht heeft Elia ook lopende geschillen overgenomen. Deze 
geschillen, die in het kader van de overname en op verzoek van de CREG beschreven zijn, vormen geen 
specifiek risico voor Elia, maar kunnen integendeel mogelijk leiden tot aanzienlijke terugvorderingen. 

                                                           

4 = (VERTROUWELIJK) €/jaar personeelsprestaties + (VERTROUWELIJK) €/jaar voor het onderhoud van de Herdersbrug-site. 
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53. Deze overname zou uiteindelijk gunstig moeten zijn voor de consument, omdat de 
veiligheidsnormen worden versterkt en de kosten voor dit net (ongeveer (VERTROUWELIJK) €/jaar) 
lager zijn dan de vergoeding die de TNB tot in 2019 aan Nethys betaalt ((VERTROUWELIJK) € in 2018). 

6.2.3. Kosten en recuperaties die verband houden met de ODV's en toeslagen  

54. Wegens de moeilijke voorspelbaarheid van deze kosten over een periode van vier jaar en - wat 
het CRM betreft - van hun financieringswijze, heeft de CREG beslist om af te stappen van de werkwijze 
die tot nu toe door Elia werd gevolgd. Deze werkwijze bestond erin om enerzijds de personeelskosten 
van het personeel dat op de ODV's strategische reserve en CRM werkt, te budgetteren in de rubriek 
'kosten van bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen' en anderzijds 'recuperaties' te 
budgetteren voor de prestaties van haar personeel voor deze ODV's. De TNB moet dus voortaan de 
kosten van zijn personeel dat werkt voor  de ODV's strategische reserve en CRM alleen budgetteren in 
het kader van het jaarlijkse budget dat voor het betreffende ODV-tarief aan de CREG wordt voorgelegd. 

55. Deze redenering wordt ook doorgetrokken voor alle aankopen die de TNB verricht in het kader 
van de strategische reserve en CRM.  

6.3. Onderzoek van de belangrijkste hypothesen 

6.3.1. Inflatie 

56.  De CREG stelt vast dat Elia haar hypothesen inzake inflatie (cf. + 1,3 % in 2019, + 1,6 % in 2020 
en 1,7 % voor 2021, 2022 en 2023) baseert op de “Economische vooruitzichten 2018-2023” van het 
Federaal Planbureau, gepubliceerd in maart en juni 2018.  

57. Hoewel het Federaal Planbureau zijn prognoses inzake inflatie in het kader van zijn 
"Economische vooruitzichten 2019-2024" heeft herzien in februari 2019 (cf. + 1,6 % in 2019, + 1,4 % 
in 2020, + 1,6 % in 2021 en + 1,8 % in 2022 en 2023), stelt de CREG vast dat de vastgestelde verschillen 
tussen de geactualiseerde waarden en de waarden die Elia gebruikt, beperkt zijn en elkaar lijken te 
compenseren over de periode 2020-2023. De CREG stemt daarom in met de hypothesen inzake inflatie 
die Elia in haar tariefvoorstel gebruikt. 

6.3.2. Investeringsprogramma 

58. Het tariefvoorstel 2016-2019 werd gekenmerkt door een ambitieus investeringsprogramma ter 
waarde van 2,008 miljard €. Dit programma omvatte grootschalige projecten die van groot belang 
waren voor de bevordering van de integratie van hernieuwbare energiebronnen in Europa, zoals 
Allegro, Stevin, het Modular Offshore Grid en Brabo.  

59. In het huidige tariefvoorstel wordt uitgegaan van een minder ambitieus investeringsprogramma 
en de jaren 2020-2023 worden beschouwd als een overgangsperiode. De eerste grote 
infrastructuurprojecten voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen zijn (bijna) rond. De 
tweede investeringsgolf wordt pas in 2023 verwacht, met het Modular Offshore Grid 2 en de 
versterking van het onshore net in West-Vlaanderen (project Ventilus) en Henegouwen (Lus van 
Henegouwen). De eerste voorbereidende studies voor de tweede grote investeringsgolf zullen pas van 
start gaan in de periode 2020-2023.  

60. Het investeringsbudget voor de periode 2020-2023 daalt dus met meer dan 500 M€ (- 26 %) ten 
opzichte van het goedgekeurde budget voor 2016-2019 en bedraagt 1,481 miljard €.  
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6.4. Onderzoek van de correcte opsplitsing tussen de gereguleerde en 
niet-gereguleerde activiteiten van de TNB in België en de afwezigheid 
van kruissubsidiëring tussen deze twee activiteitengroepen 

61.  Het tariefvoorstel omvat per definitie het totaal inkomen dat nodig is voor de uitoefening van 
de gereguleerde activiteiten die verband houden met het transmissienet en de netten met een 
transmissiefunctie.  

62. Aangezien er nog steeds belangrijke niet-gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd door de 
juridische entiteit die is aangewezen als TNB (Elia System Operator nv) via haar participatie in Eurogrid 
International, heeft de CREG bij de kostenanalyse geverifieerd of er geen kosten voor niet-
gereguleerde activiteiten in het tariefvoorstel zijn opgenomen.  

63. Daarnaast heeft de CREG, op basis van de documenten die Elia op 28 juni 2019 heeft voorgelegd, 
in een advies van 12 september 20195 vastgesteld dat de reorganisatie die binnenkort de gereguleerde 
activiteiten die verband houden met het transmissienet en de netten met een transmissiefunctie zal 
onderbrengen in een nieuwe juridische entiteit die in juli 2019 werd opgericht (cf. Elia Transmission 
Belgium nv) geen impact zou hebben op het totaal inkomen en de tarieven goedgekeurd door CREG.  

64. Tot slot moet de TNB, in toepassing van artikel 30, h, 2), een verdeelsleutel voorstellen waarin 
wordt bepaald hoe de directe en indirecte kosten die verband houden met de raad van bestuur, de 
corporate activiteiten evenals alle andere activiteiten die worden gedeeld met één of meer niet-
gereguleerde verbonden vennootschappen in België, zijn opgesplitst in gereguleerde en niet-
gereguleerde activiteiten. De CREG aanvaardt de 50 % - 50 % verdeelsleutel die de TNB voorstelt. 

6.5. Onderzoek van de beheersbare kosten 

6.5.1. Kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 

65. In haar tariefvoorstel, en ten opzichte van de vastgestelde werkelijkheid in 2018, vroeg Elia om 
een aanzienlijke verhoging van de personeelskosten, begrepen tussen + (VERTROUWELIJK) % (voor 
2020) en + (VERTROUWELIJK) % (voor 2023). Deze toename was toe te schrijven enerzijds aan een 
stijging van de gemiddelde kost per voltijds equivalent (VTE) boven de gecumuleerde inflatie,  van 
+ (VERTROUWELIJK) % in 2020 tot + (VERTROUWELIJK) % in 2023 en anderzijds aan een toename van 
het aantal VTE, die  tussen (VERTROUWELIJK) en (VERTROUWELIJK) VTE (inclusief strategische reserve 
en CRM) bedroeg t.o.v. de werkelijkheid in 2018. 

66. In haar ontwerpbeslissing heeft  de CREG vastgesteld dat de budgetten voorgesteld door Elia 
onvoldoende werden verantwoord. Op basis van artikel 31 van de tariefmethodologie had de CREG 
een toename  boven de gecumuleerde inflatie geweigerd en ook een bijkomend bedrag afgewezen in 
afwachting van de conclusies van haar audit van de reisfacturen met betrekking tot het boekjaar 20186.  

                                                           

5 CREG, Advies (A)1995 over de overdracht van Elia Asset onder de nieuwe geplande structuur voor de taken van de 
transmissienetbeheerder, 12 september 2019. 
6 In het kader van de controle van de saldi 2018 bracht het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 44 van de 
tariefmethodologie betreffende de gesplitste boekhouding voor gereguleerde en andere activiteiten in België, inconsistenties 
aan het licht over de toewijzing van personeelskosten van de TNB tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten, voor 
buitenlandse reizen van personeelsleden van de TNB. Aangezien dit verslag te laat bij de CREG werd ingediend, kon de CREG 
deze inconsistenties geconstateerd door de commissarissen  niet rechtzetten in het kader van haar beslissing van 18 juli 2019 
over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Elia System Operator nv met 
betrekking tot het boekjaar 2018. 
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67. In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia haar stijging van de personeelskosten verminderd tot 
een vork van + (VERTROUWELIJK) % (voor 2020) tot + (VERTROUWELIJK) % (voor 2023) door  de 
gemiddelde kost per voltijds equivalent (VTE) te verhogen met  (VERTROUWELIJK)% / jaar boven de 
inflatie enerzijds en een toename van het aantal VTE tot slechts (VERTROUWELIJK) VTE (exclusief 
strategische reserve en CRM)7)  ten opzichte van de werkelijkheid van 2018 anderzijds. 

68. De CREG stelt vast dat de stijging van de gemiddelde kost per VTE boven de inflatie van 
(VERTROUWELIJK) % / jaar overeenkomt met een stijging die in lijn ligt van (VERTROUWELIJK). Hoewel 
de intersectorale salarisnorm nog niet gekend is voor de periode 2021 tot 2023, is de CREG van mening 
dat het redelijk is om ook rekening te houden met een stijging van de gemiddelde kost per VTE boven 
de inflatie beperkt tot (VERTROUWELIJK) % / jaar, aangezien de geleidelijke pensionering van 
werknemers die vóór 2002 zijn aangeworven en waarvoor de oude arbeidsvoorwaarden gelden, zullen 
leiden tot een neerwaartse trend in de gemiddelde kost per VTE.  

69. Bovendien merkt de CREG op dat de toename van (VERTROUWELIJK) VTE's t.o.v. de 
werkelijkheid in 2018, in de zin van artikel 31 van de tariefmethodologie kan worden verklaard door 
uitzonderlijke elementen/gebeurtenissen die worden verwacht voor elk jaar van de volgende 
regulatoire periode. Het betreft  o.a. de integratie van het Nethys-net, de nieuwe prestaties voor 
Nemolink8, de opvolging van het investeringsprogramma waarbij meer bestaande infrastructuren 
zullen vervangen worden dan voorheen, het onderhoud van een infrastructuur die omvangrijker is dan 
voorheen omwille van het omvangrijke investeringsprogramma tijdens de periode 2016-2019, de 
verbetering van de kwaliteit van de gegevens die aan de markt ter beschikking zullen worden gesteld 
en de versterkte beveiliging van de infrastructuren.  

70. Bovendien heeft de CREG tijdens een controle in de kantoren van Elia op 2 oktober 2019 het 
toewijzingsproces doorgelicht tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van de facturen 
voor reizen en de personeelskosten die verband houden met deze reizen. Voor een steekproef van 
110 reisfacturen ten laste van de gereguleerde activiteiten in 2018, verifieerde de CREG (i) of de 
bestemming en de functie van de reizigers consistent was met de uitoefening van gereguleerde 
activiteiten in België en (ii) of er geen uren tijdens deze reizen werden toegeschreven aan niet-
gereguleerde activiteiten. Voor een steekproef van 89 reisfacturen ten laste van de niet-gereguleerde 
activiteiten in 2018, verifieerde de CREG dat de betrokken reizigers voldoende uren hadden 
toegewezen  aan niet-gereguleerde activiteiten tijdens deze reizen. Na deze audit identificeerde de 
CREG een aantal aandachtspunten voor de interne controle van Elia. De materialiteit van de 
geconstateerde onregelmatigheden waren  echter niet voldoende om  de geplande kostenverwerping 
die in de ontwerpbeslissing van de CREG voorzien was, te rechtvaardigen.  

71. De CREG stelt tot slot vast dat Elia op voldoende wijze heeft geantwoord op de vragen van de 
CREG tot aanpassing van het tariefvoorstel. 

                                                           

7Vanwege de moeilijke voorspelbaarheid van deze kosten over een periode van vier jaar en - wat CRM betreft - van hun 
financieringswijze, heeft de CREG beslist om af te stappen van de logica die tot nu toe door Elia werd gevolgd en die erin 
bestond om enerzijds de personeelskosten van het personeel dat op de ODV's strategische reserve en CRM werkt, te 
budgetteren in de rubriek "kosten van bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen" en anderzijds "recuperaties" te 
budgetteren voor de prestaties van zijn personeel voor deze ODV's. 
8 Zoals eerder uitgelegd, worden deze bijkomende personeelskosten die verband houden met de prestaties voor Nemolink 
gedekt door een equivalent bedrag dat wordt gefactureerd aan Nemolink. 
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6.5.2. Kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de 
infrastructuur, het systeem, de telecom, de IT-activiteiten en de verzekeringspremies 

6.5.2.1. Verzekeringen 

72. De verzekeringskosten en -opbrengsten moeten samen met de post "werken met 
verzekeringsdossiers" worden onderzocht. In principe geven verzekeringspremies (kosten) in geval van 
een schadegeval  aanleiding tot een "recuperatie uit verzekeringen" (opbrengst) en doorgaans tot 
reparatie-/vervangingswerken ("werken met verzekeringsdossier"). 

73. Na een aanvankelijke verwerping van de budgetten door de CREG, had Elia in zijn aangepast 
tariefvoorstel 2016-2019 haar standpunt verdedigd door te stellen dat de werken met 
verzekeringsdossiers globaal genomen gelijk moeten zijn aan de recuperaties uit verzekeringen.  

74. Elia staafde vervolgens haar voorstel van gelijkstelling van de 'recuperaties uit verzekeringen' 
met de 'werken met verzekeringsdossiers' aan de hand van drie hoofdelementen:  

- het bestaan van een franchise van (VERTROUWELIJK) € per incident. Deze franchise moet, 
in de veronderstelling  van een identieke reconstructie van de beschadigde elementen,  
logischerwijs leiden tot hogere kosten dan recuperaties; 

- in werkelijkheid blijkt dat beschadigde elementen ten gevolge van een schadegeval niet 
systematisch in oorspronkelijke staat worden hersteld en soms zelfs helemaal niet 
worden hersteld. Deze werkelijkheid leidt dus tot kosten die lager zijn dan de 
recuperaties. 

- de grote historische veranderlijkheid van de werkelijke kosten en recuperaties. 

Volgens Elia zouden deze drie elementen elkaar moeten opheffen en leiden tot een nulsaldo tussen 
de werken en recuperaties. Gezien de onzekerheid die inherent is aan dit soort posten, keurde de CREG 
deze aanpak  goed in haar beslissing over het aangepaste voorstel van Elia. 

75. Op heden,   na een nieuwe analyse van de historische gegevens, besluit de CREG  echter dat het 
tweede verklarende element van Elia meer impact heeft dan de andere elementen en systematisch 
leidt tot hogere recuperaties dan kosten.  

76. Dit wordt enerzijds verklaard doordat beschadigde infrastructuren, waarvoor een 
schadevergoeding wordt gegeven, vaak niet in oorspronkelijke staat of zelfs helemaal niet worden 
hersteld, en anderzijds door het feit dat de post 'werken met verzekeringsdossier' enkel betrekking 
heeft op OPEX-kosten (beheersbaar) en niet op de vervanging van beschadigde installaties (CAPEX, 
niet-beheersbaar).  

Om deze redenen voert de tariefmethodologie 2020-2023 een onderscheid in  tussen de recuperaties 
uit verzekeringen voor CAPEX en deze voor OPEX.  

77. In haar aanvankelijk tariefvoorstel 2020-2023 heeft  Elia  opnieuw budgetten voor werken met 
verzekeringsdossiers voorgesteld die hoger waren dan de recuperaties uit verzekeringen. 

78. In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG op basis van de historische gegevens aangetoond dat 
dit voorstel niet redelijk was. De CREG heeft daarom Elia verzocht om de historische werkelijkheid van 
de periode 2012-2018 weer te geven inde budgetten voor de periode 2020-2023. 

Wat betreft de opsplitsing van het bedrag van de recuperaties uit verzekeringen over beheersbaar en 
niet-beheersbaar gedeelte, heeft de CREG, gelet op de onzekerheid die inherent is aan dit soort posten, 
aan Elia gevraagd om het principe toe te passen dat zij zelf had voorgesteld in haar aangepast 
tariefvoorstel 2016-2019, namelijk een gelijkschakeling van de beheersbare inkomens met de 
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beheersbare opbrengsten, waarbij het inkomenssaldo wordt toegerekend aan de niet-beheersbare 
elementen. 

79. In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia vermeld dat zij de analyse van de CREG volgt en heeft 
zij haar tariefvoorstel in die zin aangepast. 

80. Bovenvermeld proces heeft concreet geleid  tot de  aangepaste budgetten en verschillen t.o.v. 
het oorspronkelijke voorstel zoals vermeld in  onderstaande tabel. 

Tabel 2: aanpassingen in verband met de verzekeringen gevraagd door de CREG  

(VERTROUWELIJK) 

81. Samengevat, werd op basis van de bedragen in de bovenstaande tabel  het budget van de 
beheersbare kosten en het budget van de niet-beheersbare kosten respectievelijk met 8.992.312,15 €9 
en met 131.428,57 € verminderd voor de hele periode 2020-2023. . De globale impact op de tarieven 
is een vermindering van de te dekken kosten met 9.123.740,72 €. 

6.5.2.2. Kosten van goederen en diensten (exclusief verzekeringen) 

82. In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG opgemerkt dat Elia haar budgetten betreffende de IT-
kosten en de impact van de beperking van haar investeringsprogramma op de beheersbare kosten 
onvoldoende had verantwoord en gedetailleerd. De CREG heeft vastgesteld dat de budgetten voor 
'kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor beheer van de infrastructuur, het systeem, 
de telecom, de IT-activiteiten en de verzekeringspremies' die Elia vraagt, strijdig zijn met artikel 31 van 
de tariefmethodologie. Naast de verworpen kosten voor de verzekeringen had de CREG in haar 
ontwerpbeslissing de kostenverhogingen afgewezen die Elia had gevraagd en die hoger waren dan de 
gecumuleerde inflatie, omdat deze onvoldoende verantwoord waren. 

83. De CREG stelt dat Elia in haar aangepast tariefverslag naar tevredenheid heeft geantwoord op 
haar verzoek tot aanpassing door haar kosten met ongeveer 10 M€ per jaar te verlagen.  

84. De CREG benadrukt dat Elia onder meer een budget heeft gevraagd om de "fysieke veiligheid 
van de installaties" te vergroten ten belope van (VERTROUWELIJK) € voor 2020, (VERTROUWELIJK) € 
voor 2021, (VERTROUWELIJK) € voor 2022 en (VERTROUWELIJK) € voor 2023. Als onderdeel van haar 
ex post evaluatie van de tarifaire saldi zal de CREG er extra op toezien dat Elia deze uitgaven wel 
degelijk realiseert. 

6.5.3. Opbrengsten in mindering van beheersbare kosten  

6.5.3.1. Recuperaties uit verzekeringen  

85. Deze post is reeds aan bod gekomen in bovenstaand hoofdstuk 6.5.2.1. 

                                                           

9Beheersbare recuperaties uit verzekeringen: - € 10.409.932,22 

Werken met verzekeringsdossiers: € 1.417.620,07 
Totaal beheersbaar: - € 8.992.312,15 (netto opbrengst) 
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6.5.3.2. Opbrengsten uit de verkoop van schroot 

86. De CREG stelt vast dat Elia, gezien de geplande infrastructuurprojecten en geplande afbraak , 
een aanzienlijke toename van de verkoop van schroot verwacht, nl. van (VERTROUWELIJK) € in 2018 
tot een vork van (VERTROUWELIJK) € tot (VERTROUWELIJK) € voor de periode 2020-2023.  

87. De CREG gaat akkoord met de bedragen die Elia heeft gebudgetteerd voor schrootverkoop. De 
CREG behoudt zich evenwel het recht voor om hierop terug te komen na ontvangst van het antwoord 
van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen op de voorafgaande vraag die, zoals de CREG Elia 
eraan herinnert, zij moet stellen in overeenstemming met haar beslissing (B)658E/61 van 18 juli 2019.  

88. De CREG zal waakzaam blijven wat betreft enerzijds het feit dat de minderwaarden als gevolg 
van de sloop van activa volledig worden ingeboekt als niet-beheersbare kosten en anderzijds het feit 
dat alle opbrengsten uit de verkoop van gerecupereerde materialen worden behandeld als 
beheersbare opbrengsten. 

6.5.3.3. Recuperaties gekoppeld aan de ODV's waarvan het bedrag voorzienbaar is op 4 jaar 

89.  Zonder rekening te houden met de ODV's CRM en strategische reserve - die in het volgende 
punt aan bod komen - stelt de CREG dat Elia een toename van de terugvorderingen gekoppeld aan de 
ODV's verwacht, voornamelijk als gevolg van de ingebruikname van offshore windparken. Na controle 
stemt de CREG in met de bedragen die Elia budgetteert. 

6.5.3.4. Recuperaties gekoppeld aan de ODV's waarvan het bedrag moeilijk voorzienbaar is op 4 
jaar 

90.  Wegens  de moeilijke voorspelbaarheid van deze kosten over een periode van vier jaar en - wat 
het CRM betreft - van hun financieringswijze, heeft de CREG beslist om af te stappen van de werkwijze 
die tot nu toe door Elia werd gevolgd en die erin bestond om enerzijds de personeelskosten van het 
personeel dat op de ODV's strategische reserve en CRM werkt, te budgetteren in de rubriek 'kosten 
van bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen' en anderzijds 'terugvorderingen' te 
budgetteren voor de prestaties van haar personeel voor deze ODV's. De TNB moet dus voortaan de 
kosten van zijn personeel dat werkt op de ODV's strategische reserve en CRM alleen budgetteren in 
het kader  van het jaarlijkse budget dat voor het betreffende ODV-tarief aan de CREG wordt 
voorgelegd. 

91. Deze redenering wordt doorgetrokken voor alle aankopen die de TNB verricht in het kader van 
de strategische reserve en het CRM.  

92. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar vragen door geen 
'terugvorderingen' die verband houden met de ODV's strategische reserve en CRM meer te 
budgetteren voor de periode 2020-2023.  

6.5.3.5. Opbrengsten  in mindering van andere beheersbare kosten dan voormelde kosten 

93.  De CREG merkt op dat Elia rekening heeft gehouden met haar vragen door de opbrengsten in 
mindering van andere beheersbare kosten dan voormelde kosten te verhogen tot een niveau dat 
overeenkomt met de vastgestelde opbrengsten in 2018, verhoogd met de inflatie.  
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6.6. Onderzoek van de niet-beheersbare kosten  

6.6.1. Correctie van de regulatoire rekeningen van de vorige periode 

94. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar vraag door rekening te houden 
met het gecumuleerde saldo van boekjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 dat de CREG heeft vastgesteld 
in haar beslissing (B)658E/61 van 18 juli 2019, dus ná de indiening van het tariefvoorstel. Dit bedrag 
van 431.369.077 € werd ingeboekt ter vermindering van de tarieven van de regulatoire periode 2020-
2023.  

6.6.2. Gebruik van ondersteunende diensten 

6.6.2.1. Regeling van de spanning en reactieve energie 

95. Het initiële voorstel van Elia had voor 2020 een budget van (VERTROUWELIJK) € als uitgangspunt 
genomen. Dit budget was vervolgens met (VERTROUWELIJK) € verlaagd in 2021 en 2022 en behouden 
op (VERTROUWELIJK) €  in 2023. 

96. De CREG heeft in haar ontwerpbeslissing gevraagd (i) dat het uitgangspunt zou overeenkomen 
met de werkelijke kosten in 2018, hetzij (VERTROUWELIJK) € en (ii) dat de jaarlijkse evolutie die Elia 
voorstelt, erop zou worden toegepast. 

97. In de discussies die volgden op de ontwerpbeslissing, voerde Elia aan dat de activeringskosten 
in 2019 aanzienlijk zijn gestegen in vergelijking met 2018. Deze evolutie is in hoofdzaak toe te schrijven 
aan de terugkeer van de nucleaire eenheden die in bepaalde periodes van 2018 niet beschikbaar 
waren. 

98. De CREG heeft dezelfde vaststellingen gedaan als Elia, maar heeft geargumenteerd dat de 
geplande sluiting  van de kerncentrales Doel 3 (december 2022) en Tihange 2 (februari 2023) in dat 
geval een significante neerwaartse impact zou moeten hebben op activeringskosten van 2023. 

99. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar opmerkingen en dat de 
aangepaste budgetten daarvan het directe gevolg zijn.  De impact ten aanzien van het tariefvoorstel 
van Elia is een vermindering met 1.500.000 € voor de periode 2020-2023. 

6.6.2.2. Congestiebeheer 

100. De CREG had het initiële voorstel van Elia ((VERTROUWELIJK) €/jaar) verworpen op grond van 
het feit dat het neerkwam op een stijging met meer dan (VERTROUWELIJK) % van de werkelijke kosten 
van 2018 en zij  een 'bonus/malus' nul veronderstelde in het kader van de stimulans voor de gemeten 
verhoging van de interconnectiecapaciteit die ter beschikking wordt gesteld in de Belgische regelzone 
zoals beoogd in artikel 24 van de tariefmethodologie. De CREG had daarom gevraagd om de budgetten 
te bepalen rekening houdend met de hypothese dat 50 % van voorgenoemde 'bonus/malus' zal 
worden bereikt. Deze doelstelling komt neer op een jaarlijks budget van (VERTROUWELIJK) €. 

101. In haar aangepast tariefvoorstel wijst Elia op verschillende elementen die er volgens haar voor 
zullen zorgen dat er meer beroep zal worden gedaan op redispatching dan in 2018, zoals werken op 
belangrijke en reeds overbelaste lijnen en de verplichting van het Clean Energy Package om 70 % van 
de internationale interconnectiecapaciteit ter beschikking te stellen van de markt tegen 2020. Op basis 
hiervan stelt Elia voor om 60 % van het initiële budget in aanmerking te nemen, hetzij 
(VERTROUWELIJK) €/jaar.  
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102. Gelet op de onzekerheid omtrent de verplichting van het Clean Energy Package om 70 % van de 
internationale interconnectiecapaciteiten beschikbaar te stellen voor de markt tegen 2020, besluit de 
CREG het aangepaste voorstel van Elia betreffende de congestiekosten goed te keuren. De impact ten 
aanzien van het tariefvoorstel is een kostenverlaging met 15.942.733 € voor de periode 2020-2023. 

6.6.2.3. Activering van de reservering van de secundaire regeling (AFRR) 

103. In haar aangepast tariefvoorstel verklaart Elia zich aan te sluiten bij het standpunt van de CREG 
uitgedrukt in haar ontwerpbeslissing over de evolutie van de activeringsvolumes (relatieve stabiliteit) 
in de periode 2020-2023. Elia beweert echter dat (VERTROUWELIJK). A contrario, het Europese 
integratieproject Picasso zal (VERTROUWELIJK) een (VERTROUWELIJK) invloed (VERTROUWELIJK) 
hebben. 

104. De CREG stelt vast dat de verantwoording van Elia betreffende de prijsevolutie overtuigend is. 
(VERTROUWELIJK). De CREG keurt bijgevolg het aangepaste tariefvoorstel van Elia betreffende de 
kosten voor de activering van de secundaire reserve goed. De CREG merkt verder op dat deze 
aanpassing van de initiële budget ook een dalende impact heeft gehad op de kosten van het IGCC-
mechanisme10.  

105. Het effect op de tarieven is echter neutraal omdat de ramingen van de inkomsten uit het 
onevenwichtstarief ook naar beneden worden bijgesteld, in dezelfde grootteorde als de daling van de 
activeringsbudgetten voor de aFRR en de IGCC.  

6.6.2.4. Verkoop en aankoop van noodenergie aan en bij buitenlandse TNB's 

106. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoek om de budgetten voor de 
periode 2020-2023 op te stellen op basis van de waargenomen werkelijkheid in de periode 2016-2018. 
De impact van de niet-beheersbare kosten op het budget voor de periode 2020-2023 is een 
kostenreductie van 2.954.106 €. 

6.6.2.5. Aankopen van energie bij DNB's 

107. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoek om voor de periode 2020-
2023 een budget op te maken dat overeenstemt met de waargenomen werkelijkheid in 2018. 

6.6.3. Pensioenlasten 

108. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoek om een geleidelijke 
verlaging in aanmerking te nemen van de pensioenuitkeringen aan (rechthebbende) werknemers in 
dienst van het elektriciteitstransmissiebedrijf die vóór 2002 met pensioen zijn gegaan. Elia heeft 
inderdaad integraal het pensioenbudget overgenomen dat de CREG in twee fasen heeft berekend. In 
een eerste stap heeft de CREG voor elk van de begunstigden op 1 juni 2019 en voor elk jaar van de 
periode 2020-2023 een wiskundige uitkeringsprognose berekend, daarbij rekening houdend met het 
sterftecijfer onder personen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd van de Franse bevolking. Dit 
sterftecijfer, dat in de onderstaande grafiek wordt weergegeven, werd door de CREG berekend op 
basis van statistieken over de periode 2012-2016 voor de hele Franse bevolking (exclusief Mayotte) 
gepubliceerd door het nationaal instituut voor statistiek en economische studies11 op 6 februari 201812. 
Tot slot werd in een tweede stap rekening gehouden met de inflatie.  

                                                           

10 International Grid Control Cooperation 
11 Vrije vertaling van: “Institut national de la statistique et des études économiques”. 
12 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3311422?sommaire=3311425  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3311422?sommaire=3311425


 

Niet-vertrouwelijke versie  24/43 

Figuur 2: kans om binnen het jaar te overlijden eens een bepaalde leeftijd is bereikt 

 

6.6.4. Overige belastingen en taksen 

109. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoeken met betrekking tot de 
evolutie en de hoogte van de overige belastingen en taksen door het bedrag van de onroerende 
voorheffing voor elk jaar van de tariefperiode te verlagen. 

6.6.5. Financiële kosten en opbrengsten 

110. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoeken betreffende de evolutie 
van de financiële kosten en opbrengsten door in haar aangepast tariefvoorstel rekening te houden 
met: 

i. voor haar nieuwe leningen: 

• de sterkere rentedaling die zich sinds juni 2018 op de financiële markten heeft 
voltrokken en die overeenkomt met de referentieperiode waarop Elia zich 
baseerde om de financiële kosten van haar tariefvoorstel te bepalen. Elia heeft 
haar budgetten aangepast op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 
prognoses van de IRS-rentevoeten op 10 jaar die twee banken in augustus 2019 
hebben verstrekt; 

• een commissie voor de uitgifte van Eurobonds gevraagd door de banken en die 
overeenkomt met de maximale schatting die de banken in juni 2018 aan Elia 
hebben meegedeeld voor uitgiften met een looptijd van 10 jaar en met de 
waargenomen werkelijkheid voor de senior bond met een looptijd van 10 jaar 
uitgegeven door Elia op 5 september 2018; 

• de verlenging van de Eurobonds die respectievelijk op 17 september 2022 en 
27 mei 2024 aflopen, ten vroegste 6 maanden vóór de vervaldatum, dat wil zeggen 
respectievelijk medio maart 2022 en eind november 2023. Voor de overige 
Eurobonds, waarvoor een maandelijkse prognose van de financieringsbehoefte 
ontbreekt, heeft Elia rekening gehouden met een uitgifte op 1 juli van het 
betreffende jaar, zoals gevraagd door de CREG; 
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ii. voor haar bestaande leningen: de sterkere rentedaling die zich sinds juni 2018 op de 
financiële markten heeft voltrokken en die overeenkomt met de referentieperiode waarop 
Elia zich baseerde om de financiële kosten van haar tariefvoorstel te bepalen. Elia heeft 
haar budgetten aangepast op basis van het rekenkundig gemiddelde van de prognoses van 
de EURIBOR rentevoeten op 6 maanden die twee banken in augustus 2019 hebben 
verstrekt; 

iii. voor de "Standby revolving credit facility", een ongebruikte kredietlijn die positief 
doorweegt op de liquiditeitsratio's berekend door het ratingbureau S & P, door de 
verhoging ervan die zij in haar tariefvoorstel had opgenomen, te schrappen. 

6.6.6. Interconnectiekosten 

111. De CREG stelt vast dat Elia het verzoek van de CREG gepast heeft beantwoord, enerzijds door de 
verwachte congestierentes op de BE-NL grens voor 2021 en 2023 te verhogen en anderzijds door te 
benadrukken dat bepaalde investeringen zoals voorzien in het federale ontwikkelingsplan de 
beschikbare grensoverschrijdende capaciteit zullen vergroten en zullen zorgen voor meer 
prijsconvergentie met de buurlanden.  

6.6.7. Vennootschapsbelasting 

112. Elia heeft de belastingen berekend op basis van de aanslagvoet van (VERTROUWELIJK) % die de 
komende jaren van toepassing zal zijn, rekening houdend met een vermindering  van de notionele 
intrestaftrek en de verworpen  uitgaven.  

113. In haar ontwerpbesluit heeft de CREG een gemiddelde aanslagvoet van (VERTROUWELIJK) % 
aanvaard, op basis van de huidige hypotheses en organisatie van de Elia-groep. 

114.  De CREG stelt vast dat Elia in haar aangepast tariefvoorstel rekening heeft gehouden met haar 
verzoek, door het bedrag van de belastingen in het aangepaste tariefvoorstel opnieuw te berekenen 
op basis van de aanpassingen die Elia heeft aangebracht in de berekening van haar vergoeding naar 
aanleiding van de ontwerpbeslissing van de CREG. 

6.7. Onderzoek van de beïnvloedbare kosten 

6.7.1. Aankopen van de R1-reservatie en R1-penaliteiten (FCR) 

115. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoek door voor 2020 een 
budget op te maken dat overeenstemt met de waargenomen werkelijkheid in 2018 en hierop de 
initieel voorgestelde evolutie voor de periode 2021-2023 ((VERTROUWELIJK) %) toe te passen. 

6.7.2. Aankopen van de R2-reservatie en R2-penaliteiten (aFRR) 

116. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met haar verzoek door de capaciteiten die 
zij in haar ontwerpbeslissing suggereerde ((VERTROUWELIJK) MW in 2020 en (VERTROUWELIJK) MW 
van 2021 tot 2023) in aanmerking te nemen.  

117. Wat de prijs van de reserves betreft, heeft Elia rekening gehouden met de gemiddelde prijs die 
de CREG in haar ontwerpbeslissing heeft voorgesteld, maar alleen voor de eerste fase van de veiling in 
het kader van het nieuwe design dat medio 2020 wordt verwacht, geschat op (VERTROUWELIJK) MW. 
Voor de tweede fase, die volgens een 'merit order selection'-principe zal worden georganiseerd, en 
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voor de resterende capaciteit, heeft Elia rekening gehouden met een (VERTROUWELIJK) gemiddelde 
prijs.  

118. Uiteindelijk zijn de aangepaste budgetten iets hoger dan de budgetten die de CREG in haar 
ontwerpbeslissing heeft voorgesteld. De CREG is echter van mening dat de argumenten van Elia 
betreffende de prijzen voldoende overtuigend zijn en zij keurt het aangepaste budget dan ook goed.  

6.7.3. Aankopen van de R3-reservatie en R3-penaliteiten (mFRR) 

119. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met de ontwerpbeslissing van de CREG 
betreffende de te verwerven mFRR-capaciteit in de periode 2020-2023. 

120. In haar ontwerpbeslissing voerde de CREG aan dat de gemiddelde prijs voor de eerste helft van 
2018 een afdoende basis vormt voor de vaststelling van de budgetten voor de periode 2020-2023.  

121. In haar aangepast tariefvoorstel gaat Elia akkoord met de CREG. Zij stelt echter dat de verwachte 
fusie van de R3flex- en R3Standard-producten een opwaartse impact zal hebben op de gemiddelde 
prijs. Elia stelt daarom voor om alleen rekening te houden met de gemiddelde prijs (VERTROUWELIJK). 

122. De CREG is van mening dat de benadering voorgesteld door Elia gerechtvaardigd is en keurt het 
aangepaste budget voor de aankopen van de tertiaire reserves goed. 

6.7.4. Compensatie van de actieve verliezen op de regionale netten 

123. De CREG merkt op dat Elia in haar aangepast tariefvoorstel op afdoende wijze heeft geantwoord 
op de vragen van de CREG door het volume van de te compenseren regionale verliezen van 
(VERTROUWELIJK) % tot (VERTROUWELIJK) % te verminderen ten opzichte van haar tariefvoorstel.  

124. In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia er echter op gewezen dat de prijs van de te 
contracteren volumes, geschat op basis van de Futures CAL 20-, CAL 21- en CAL 22-noteringen, 
aanzienlijk moet worden verhoogd ten opzichte van het tariefvoorstel omdat de gebruikte hypothesen 
van dit document dateren van de zomer 2018. De CREG merkt op dat de Futures noteringen sinds de 
zomer van 2018 inderdaad met ongeveer 20 % zijn gestegen en dat het voorstel tot aanpassing 
geformuleerd door Elia dus redelijk is. 

125. Tenslotte stelt de CREG vast dat de daling van de te compenseren volumes, zoals gevraagd door 
de CREG, grotendeels wordt gecompenseerd door de stijging van de prijzen van de te contracteren 
volumes.  

6.8. Onderzoek van de totale vergoeding van de gereguleerde activiteiten 
in België 

6.8.1. Berekening van de netto billijke marge 

6.8.1.1. Gemiddelde RAB  

126. Naar aanleiding van de opmerkingen die de CREG in haar ontwerpbeslissing formuleerde, heeft 
Elia de berekening van de gemiddelde RAB, zoals weergegeven in tabel 3A van het rapporteringsmodel, 
gewijzigd op basis van het aangepaste tariefverslag 2018 dat door de CREG is goedgekeurd. 

127. In overeenstemming met de tariefmethodologie volgt de RAB de evolutie van de behoefte aan 
netto bedrijfskapitaal (BNBK), die vanaf 2020 wordt bepaald in functie van de gesplitste balansen van 
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de gereguleerde activiteit, met uitsluiting van de balansrekeningen die verband houden met de ODV's 
(en de toeslagen). Elia heeft in het rapporteringsmodel twee balansen opgesteld: tabel 3B toont het 
totaal van de gereguleerde activiteiten en tabel 3Bbis toont een balans zonder de rekeningen van de 
openbare dienstverplichtingen. In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG vastgesteld dat deze balansen 
onvoldoende  gedetailleerd  waren om de behoefte aan bedrijfskapitaal te berekenen. Elia heeft hierop 
aan de CREG bijkomende informatie verstrekt met de details van de BNBK en de verhoging van de 
BNBK met ongeveer (VERTROUWELIJK) €. De CREG gaat akkoord met deze berekening op basis van een 
balans van de gereguleerde activiteiten, maar zal in het kader van haar beslissingen over de ex post 
tariefverslagen verifiëren dat artikel 15 van de tariefmethodologie wordt nageleefd.  

128. De CREG stelt vast dat Elia immateriële vaste activa in de RAB heeft opgenomen voor 
investeringen in IT-projecten tijdens de tariefperiode ten belope van (VERTROUWELIJK) €. Op verzoek 
van de CREG heeft Elia bijkomende informatie over deze IT-projecten verstrekt. (VERTROUWELIJK).  

Elia heeft ook bevestigd dat deze IT-projecten enkel betrekking hebben op de gereguleerde activiteiten 
in België. De CREG is van mening dat de niet-gereguleerde activiteiten ook zullen genieten  van 
sommige van deze projecten voor personeelsbeheer en bedrijfsfinanciering. De CREG zal in het kader 
van haar beslissingen over de ex post tariefverslagen nagaan hoe deze investeringen worden 
uitgesplitst tussen gereguleerde activiteiten en niet-gereguleerde activiteiten.  

129. Tot slot stelt de CREG vast dat de kosten ten belope van (VERTROUWELIJK) € voor het 'Capacity 
Remuneration Mechanisms' project, opgenomen in  de lijst van  investeringen stond, zijn overgedragen 
naar de financieringskosten van de strategische reserve en het CRM. 

130. De CREG stelt derhalve vast dat Elia in haar aangepast tariefvoorstel op afdoende wijze  heeft 
geantwoord op de vraag van de CREG betreffende de evolutie van de gemiddelde RAB. Deze evolutie 
wordt weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 3: evolutie van de gemiddelde RAB 

 

6.8.1.2. Financiële structuur: berekening van de S-factor  

131. De CREG stelt vast dat Elia de berekening van het gemiddeld eigen vermogen heeft aangepast 
op basis van de bedragen die door de CREG zijn goedgekeurd in het kader van het aangepaste 
tariefverslag 2018 en rekening houdend met het werkelijke bedrag van de kapitaalverhoging van 
14 juni 2019. 

132. De CREG stelt echter vast dat (VERTROUWELIJK). 

6.8.1.3. Bijkomende risicopremie voor het MOG2 

133. De CREG stelt vast dat Elia gepast heeft geantwoord op haar verzoek om geen bijkomende 
risicopremie van 1,4 % toe te passen op de uitgaven die zijn gemaakt in het kader van het MOG2-
project om de bijkomende risico’s van het MOG-project te dekken, zoals bedoeld in artikel 17 van de 
tariefmethodologie,.  

134. Deze risicopremie van 1,4 % werd door de CREG in de tariefmethodologie opgenomen na 
onderzoek van een dossier dat Elia in november 2017 had ingediend en dat specifiek de risico's met 
betrekking tot het MOG analyseerde. Dit onderzoek werd uitgevoerd op basis van de methodologie en 

*1.000.000 EUR Werkelijkheid 

2018

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Gemiddelde RAB 4.091 4.996 5.236 5.453 5.738
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de criteria die de CREG heeft vastgelegd voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en 
gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s, met toepassing van artikel 13(6) van de 
verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees parlement en De Raad van 17 april 2013 betreffende 
richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en 
(EG) nr. 715/2009. Deze methodologie voorziet dat de CREG, na analyse van een dossier ingediend 
door een projectpromotor, een aanpassing van de tariefmethodologie kan voorstellen om het risico 
dat de projectpromotor draagt te verminderen (door het hele risico of een gedeelte ervan te 
verplaatsen naar de netgebruikers) en/of de vergoeding te verhogen die specifiek voor dit project 
wordt geïnd om het hogere risico dat de projectpromotor draagt te vergoeden en/of geschikte 
stimulansen in te voeren om de realisatie van dit project te bevorderen. Deze methodologie 
verduidelijkt dat de CREG, na overleg met de projectpromotor/netbeheerder eventuele wijzigingen 
van de tariefmethodologie die ze voorstelt ter openbare raadpleging zal voorleggen waarin de analyse 
van de CREG op basis van deze methodologie zal worden voorgesteld. 

135. De CREG heeft deze risicopremie van 1,4 % aldus uitsluitend goedgekeurd op basis van een 
dossier dat de risico's van het enige MOG-project in 2017 becijfert. Bovendien verwacht de CREG dat 
de ervaring die de TNB heeft opgedaan en de technologische vooruitgang die is geboekt in de periode 
tussen het opstellen van het dossier dat Elia in 2017 heeft ingediend en de voltooiing van de MOG2-
werken (momenteel voorzien voor de jaren 2025-2026) zouden moeten bijdragen tot een 
vermindering van de risico's voor de TNB in het kader van de uitvoering en de exploitatie van het 
MOG2-project. 

136. Als dit nog steeds gerechtvaardigd blijkt in een later stadium, wanneer het MOG2-project 
voldoende matuur is, kan Elia uiteraard een nieuw dossier indienen op basis van de methodologie en 
de criteria die de CREG heeft vastgelegd voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en 
gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s.  

6.8.2. Stimulansen 

6.8.2.1. Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten 

137. De CREG merkt op dat Elia op afdoende wijze heeft geantwoord op haar verzoek tot aanpassing 
van de berekening van de stimulans bedoeld in artikel 21 van de tariefmethodologie.  

Zo heeft Elia uiteindelijk letterlijk de beschrijving van deze stimulans overgenomen zoals de CREG die 
had geformuleerd in haar nota "De modaliteiten van de stimulerende regulering van toepassing op Elia 
voor de periode 2020-2023", gepubliceerd in mei 201813, waarover vooraf overleg was gepleegd met 
Elia. Het aangepaste tariefvoorstel verwijst nu dus naar het jaar 2018 (en niet langer naar het jaar 2014 
zoals in het tariefvoorstel) en heeft de coëfficiënten van 0,9 en 1,1 opnieuw geïntegreerd in de noemer 
van de formules (die werden niet in het tariefvoorstel opgenomen).  

Hoewel dit niet is voorzien in voormelde nota van de CREG, geeft de CREG een gunstig gevolg aan het 
verzoek van Elia om het (VERTROUWELIJK) project (VERTROUWELIJK) uit het toepassingsgebied te 
halen van de stimulans bedoeld in artikel 21 van de tariefmethodologie. De OPEX/CAPEX-verhouding 
van dit project blijkt immers sterk te verschillen van die van andere investeringsprojecten van Elia. 
Bovendien hangt de uiteindelijke investeringsbeslissing voor dit project af van een derde en is deze 
nog onzeker. De CREG geeft haar akkoord echter, op voorwaarde dat, indien volledig wordt afgezien 
van dit project, de beheersbare envelop pro rata temporis wordt verminderd vanaf de datum van de 
beslissing om af te zien van de OPEX-budgetten voor dit specifieke project.  

                                                           

13 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2018/1109-10/ModaliteitenStimulansen2020-2023NL.pdf 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2018/1109-10/ModaliteitenStimulansen2020-2023NL.pdf
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138. Ten slotte benadrukt de CREG dat de eventuele indexsprongen en verlagingen van de 
werkgeversbijdragen waartoe de federale overheid zou beslissen, volledig ten goede zullen komen aan 
de netgebruikers, zoals dat ook is gebeurd in de periode 2016-2020. 

6.8.2.2. Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten 

139. De CREG stelt vast dat Elia  gepast heeft geantwoord op haar verzoek tot aanpassing van de 
berekening van de stimulans bedoeld in artikel 22, § 1, 2de lid van de tariefmethodologie. Het 
aangepast tariefvoorstel: 

i. interpreteert nu correct de winterkwartalen vermeld  in de tariefmethodologie als het 
eerste en vierde kwartaal van een jaar. Aangezien deze slechts een klein deel van het 
totale volume betreffen dat door de TNB is gekocht om zijn netverliezen te dekken en 
dat het in aanmerking nemen ervan bij de berekening van de stimulans zeer complex zou 
zijn, bevestigt de CREG hier dat de aankopen van andere energieblokken dan de baseload 
energieblokken "kalender" en "winterkwartalen" niet in aanmerking zullen worden 
genomen bij de berekening van de stimulans; 

ii. verwijst voortaan, zoals voorzien in de tariefmethodologie, naar het gemiddelde van de 
noteringen "tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan deze winterkwartalen" (en niet 
langer naar het gemiddelde van de noteringen in het jaar Y-1); 

iii. voorziet dat de aankopen van "kalender"-blokken, de noteringen van bepaalde Futures 
kalender-contracten, die vóór 1 juli 2018 zijn genoteerd, in deze stimulans opgenomen 
zijn.   

6.8.2.3. Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling 

140. Aangezien artikel 26 van de tariefmethodologie niet voorziet dat de TNB ex ante in zijn 
tariefvoorstel een bedrag opneemt als element van zijn totaal inkomen, in tegenstelling tot wat 
voorzien is voor de andere stimulansen, , heeft de CREG aan Elia gevraagd om een bedrag van 0 €/ jaar 
te budgetteren voor deze stimulans. De CREG stelt vast dat Elia dit verzoek tot aanpassing heeft 
ingewilligd. 

6.9. Onderzoek van de volumes van vermogen en energie die in 
aanmerking worden genomen 

6.9.1. In rekening nemen van (VERTROUWELIJK) 

141. De CREG stelt vast dat Elia haar verzoek heeft ingewilligd om rekening te houden met de impact 
die de ingebruikname van (VERTROUWELIJK) in 2021 zal hebben op de evolutie van de afnames van 
het net van de TNB. Deze indienststelling werd (VERTROUWELIJK) bekendgemaakt, nadat het 
tariefvoorstel was ingediend, op 10 mei 201914. 

                                                           

14 (VERTROUWELIJK) 
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6.9.2. Vrijstelling van transmissienettarieven voor bepaalde installaties voor opslag van 
elektriciteit aangesloten op het transmissienet 

142. De CREG stelt vast dat Elia rekening heeft gehouden met de invoering van deze vrijstelling 
voorzien in artikel 4, § 9 van de tariefmethodologie.  

143. Elia heeft ook het proces verduidelijkt dat moet worden gevolgd door de exploitanten van een 
opslaginstallatie die is aangesloten op het transmissienet of met een transmissiefunctie om van de 
vrijstelling te genieten voorzien in artikel 4, § 9 van de tariefmethodologie. De CREG aanvaardt deze 
verduidelijking, die in de bijlage 1 bij onderhavige beslissing is gevoegd.  

6.10. Onderzoek van de voorgestelde tariefstructuur, tarieven en 
tariefmodaliteiten 

6.10.1. Voorgestelde tariefstructuur 

144. De CREG stelt vast dat alle door Elia voorgestelde tarieven volledig overeenstemmen met de 
tariefstructuur zoals bepaald in artikel 5 van de tariefmethodologie.  

De transmissienettarieven die Elia voorstelt omvatten: 

1) de aansluitingstarieven; 

2) de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur: 

• de tarieven voor de maandpiek;  

• de tarieven voor de jaarpiek;  

• de tarieven voor het ter beschikking gestelde vermogen; 

3) de tarieven voor beheer van het elektrisch systeem: 

• het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem; 

• het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie; 

4) de tarieven ter compensatie van onevenwichten: 

• het tarief voor vermogensreserves en voor de black start; 

• het tarief voor het behoud en het herstel van het residueel evenwicht van de 
individuele toegangsverantwoordelijken; 

5) het tarief voor marktintegratie. 

145. Er dient opgemerkt te worden dat Elia voor de eerste keer een onderscheid maakt tussen het 
onshore aansluitingstarief en het offshore aansluitingstarief. 

146. Het offshore aansluitingstarief zal worden gefactureerd aan de parken aangesloten op het 
Modular Offshore Grid. In dit kader voorziet Elia echter in een uitzondering met de invoering van het 
"aansluitingstarief voor parken waarvan een installatie is overgedragen krachtens artikel 7, § 3 van de 
elektriciteitswet". Dit tarief is gelijk aan het aansluitingstarief voor installaties die onshore aangesloten 
zijn op een spanningsniveau van 220 kV. 
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147. Overeenkomstig artikel 7, § 3 van de elektriciteitswet heeft Rentel een deel van zijn 
aansluitingsinstallaties overgedragen aan de TNB met het oog op hun integratie in het Modular 
Offshore Grid. De overname van deze installaties resulteerde in de verplaatsing van het Rentel-
aansluitingspunt op de transformatorpost van Stevin naar de transformator in het OSS-station. Het 
"aansluitingstarief voor parken waarvan een installatie is overgedragen krachtens artikel 7, § 3 van de 
elektriciteitswet" zal van toepassing zijn op Rentel. 

148. Zoals vermeld in beslissing (B)191015, is de CREG van mening dat de invoering van een 
aansluitingstarief dat gelijk is aan het onshore aansluitingstarief in overeenstemming is met het 
neutraliteitsprincipe van de overdrachtsoperatie, dat uitdrukkelijk wordt vastgelegd in beslissing 
(B)169516 van 21 december 2017. 

6.10.2. Voorgestelde transmissienettarieven  

149. De CREG stelt vast dat, overeenkomstig artikel 8 van de tariefmethodologie, de voorgestelde 
transmissienettarieven het totaal inkomen dekken dat nodig is voor de uitoefening van de 
gereguleerde activiteiten die verband houden met het transmissienet en de netten met een 
transmissiefunctie. 

6.10.3. Evolutie van de voorgestelde transmissienettarieven 

150. De onderstaande tabel illustreert, voor drie typeklanten en vergeleken met de tarieven die 
momenteel van kracht zijn, de evolutie van de voorgestelde transmissienettarieven.  Deze tabel laat 
zien dat, ondanks de inflatie en de voortzetting van het investeringsprogramma, de voorgestelde 
transmissienettarieven over het algemeen dalen in de periode 2020-2023: van - 0,4 % tot - 3,6 % t.o.v. 
de huidige tarieven. 

Tabel 4: evolutie van de transmissienettarieven voor drie typeklanten 

 

  

                                                           

15 CREG, Beslissing (B)1910 over de bepaling van de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in 

kader van het Modular Offshore Grid en over de herziening van de kabelsubsidie en de kabeltoeslag van Rentel, 27 juni 2019 
16 CREG, Beslissing (B)1695 over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de 
netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid, 21 december 2017 

Tarieven 
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/   
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Tarieven 

2021

% 

2021  

/  
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Tarieven 

2022

% 

2022  

/  

2021

Tarieven 

2023

% 

2023  

/  

2022

% 

2023  

/  

2019

Industriële klant 380/220/150 kV (CIL1)

Capaciteitsterm 3,5371 3,9952 13,0% 3,9503 -1,1% 3,8483 -2,6% 3,6352 -5,5% 2,8%

Energieterm 2,4469 1,9634 -19,8% 1,9864 1,2% 2,0169 1,5% 2,1309 5,6% -12,9%

Totaal capaciteitsterm en energieterm (€/MWh) 5,9840 5,9587 -0,4% 5,9367 -0,4% 5,8652 -1,2% 5,7661 -1,7% -3,6%

Industriële klant 70/36/30 kV (CIL2)

Capaciteitsterm 5,4114 5,8369 7,9% 5,7597 -1,3% 5,7544 -0,1% 5,5192 -4,1% 2,0%

Energieterm 2,9533 2,4983 -15,4% 2,5308 1,3% 2,5530 0,9% 2,6714 4,6% -9,5%

Totaal capaciteitsterm en energieterm (€/MWh) 8,3647 8,3352 -0,4% 8,2905 -0,5% 8,3074 0,2% 8,1906 -1,4% -2,1%

DNB klanten (CIL3)

Capaciteitsterm 8,3051 8,5794 3,3% 8,5988 0,2% 8,6659 0,8% 8,6354 -0,4% 4,0%

Energieterm 3,9716 3,2928 -17,1% 3,3465 1,6% 3,3602 0,4% 3,4851 3,7% -12,2%

Totaal capaciteitsterm en energieterm (€/MWh) 12,2767 11,8723 -3,3% 11,9453 0,6% 12,0261 0,7% 12,1205 0,8% -1,3%

Evolutie van de gemiddelde tarieven 

omgezet in €/MWh netto afgenomen 

energie 
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151. Bovendien moet worden opgemerkt dat het injectietarief voorgesteld door Elia wordt beperkt 
door de cap die Elia heeft bepaald in het kader van de Europese benchmarking voor injectietarieven. 
Deze Europese benchmarking, die in opdracht van Elia door consultant Deloitte werd uitgevoerd, werd 
ter openbare raadpleging voorgelegd van 13 februari tot 13 maart 2019. Na analyse van de studie van 
Deloitte en het raadplegingsverslag van Elia gaat de CREG akkoord met de conclusies van Deloitte. Het 
resultaat is een stabiel injectietarief van 0,6169 €/ geïnjecteerde MWh voor de hele periode 2020-
2023, wat overeenkomt met een daling van 36 % t.o.v. het huidige injectietarief. 

6.11. Onderzoek van de ODV, taksen en toeslagen 

6.11.1. Openbare dienstverplichtingen 

152.  Wat de tariefstructuur van de openbare dienstverplichtingen (ODV) betreft, maakt de 
tariefmethodologie het onderscheid tussen openbare dienstverplichtingen waarvan de netto-kosten 
na een beslissing van de bevoegde overheid worden gecompenseerd door een toeslag of een ander 
type van specifieke heffing, en de ODV's waarvoor de bevoegde overheid geen specifiek 
compensatiemechanisme voorziet. 

153. Voor laatstgenoemde worden de netto-kosten die verband houden met hun uitvoering en die 
ook de administratieve of exploitatiekosten en hun financiële lasten omvatten, gecompenseerd door 
tarieven voor openbare dienstverplichtingen waarvoor de CREG dezelfde bevoegdheid heeft als voor 
de andere tarieven: overeenkomstig artikel 12, § 5, 11°, van de elektriciteitswet worden deze netto-
kosten "verrekend in de tarieven". 

154. De CREG verwacht dat de TNB in zijn tariefvoorstel voor een nieuwe regulatoire periode de 
nodige gegevens gebruikt om de jaarlijkse tarieven voor de volledige regulatoire periode te kunnen 
bepalen. De CREG is zich er uiteraard van bewust dat de evolutie van de wetgeving met betrekking tot 
deze openbare dienstverplichtingen zou kunnen leiden tot geactualiseerde tariefvoorstellen (net zoals 
de daaruit voortvloeiende tariefaanpassingen). 

155. In zijn tariefvoorstel heeft de TNB de volgende tarieven voor openbare dienstverplichtingen 
opgenomen en uitgewerkt: 

- de financiering van de aansluiting van de offshore windparken; 

- de financiering van de federale groenestroomcertificaten; 

- de financiering van de strategische reserve en het CRM; 

- de financiering van maatregelen ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en 
warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen; 

- de financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in 
Vlaanderen; 

- de financiering van maatregelen ter ondersteuning van de hernieuwbare energiebronnen 
in Wallonië. 

156. De CREG analyseert hieronder het aangepaste tariefvoorstel van de TNB voor deze tarieven en 
toeslagen in 2020. 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  33/43 

6.11.1.1. Financiering van de aansluiting van de offshore windparken 

157. Het tarief voor de financiering van de aansluiting van offshore windparken vloeit voort uit de 
toepassing van artikel 7, §2 van de elektriciteitswet. In overeenstemming met deze bepaling, en op 
voorwaarde dat de Koning bij ministerieel besluit toestemming heeft verleend om niet aan te sluiten 
op een installatie voor  elektriciteitstransmissie in de zeegebieden, is de TNB verplicht om deel te 
nemen aan de financiering van zeekabels voor de aansluiting van windparken met een 
domeinconcessie in de Noordzee verleend op grond van artikel 6 van de elektriciteitswet, ten belope 
van één derde van de kabelprijs met een maximum van 25 M€ per park, verdeeld in vijf jaarlijkse 
termijnen. 

158. In zijn tariefvoorstel heeft de TNB een te betalen bedrag van (VERTROUWELIJK) € opgenomen 
voor de twee volgende schijven:   

- de 4de schijf van het park van Rentel voor een bedrag van (VERTROUWELIJK) €, in 
overeenstemming met het voorstel voor de waardering en de modaliteiten voor de 
overdracht van bepaalde Rentel-activa aan de TNB voor integratie in het MOG; 

- de 4de schijf van het park van Norther, voor een bedrag van 5.000.000 €. 

Daarnaast schat de TNB dat hij eind 2019 een gecumuleerde regulatoire vordering van 
(VERTROUWELIJK) € zal opnemen voor deze openbare dienstverplichting.  

Daarom heeft Elia in haar tariefvoorstel voorgesteld om de openbare dienstverplichting voor de 
financiering van de aansluiting van de offshore windparken voor 2020 vast te leggen op een niveau dat 
het mogelijk maakt om inkomsten te innen voor een bedrag van (VERTROUWELIJK) €17.  

159. In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG de hypothesen van Elia onderzocht en goedgekeurd, 
met uitzondering van het bedrag dat overeenkomt met de vierde schijf van Rentel: in 
overeenstemming met haar beslissing (B)191018, moest het bedrag van (VERTROUWELIJK) € worden 
opgenomen in de berekening van het tarief "Financiering van de aansluiting van offshore windparken" 
in het aangepaste tariefvoorstel. 

160. In zijn aangepaste tariefvoorstel heeft de TNB het verzoek van de CREG gepast ingewilligd door 
het bedrag van de vierde schijf van Rentel aan te passen.  

6.11.1.2. Financiering van de federale groenestroomcertificaten 

161. Krachtens het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt de waarde van dit tarief vastgelegd door 
de minister van Energie op voorstel van de CREG. Aangezien de TNB de nodige informatie aan de CREG 
moet verstrekken, bevatte het tariefvoorstel van de TNB deze gegevens, evenals een advies over het 
niveau van de toeslag. 

162. De bepaling van dit tarief maakt echter geen deel uit van de tariefprocedure en moet dus niet 
verder worden uitgewerkt in het kader van onderhavige beslissing. 

                                                           

17 =  (VERTROUWELIJK) € + (VERTROUWELIJK) €  
18 CREG, Beslissing (B)1910 over de bepaling van de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in 
kader van het Modular Offshore Grid en over de herziening van de kabelsubsidie en de kabeltoeslag van Rentel, 27 juni 2019 
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6.11.1.3. Financiering van de strategische reserve en het CRM 

163. De volgende tabel toont het budget dat initieel door Elia werd voorgesteld en het budget dat 
door Elia werd aangepast ten gevolge van  het ontwerp van verwerpingsbeslissing van de CREG. 

Tabel 5: initieel en aangepast budget ODV strategische reserve en CRM 

(VERTROUWELIJK) 

164. Met betrekking tot de ODV strategische reserve, stelt de CREG vast dat de TNB haar verzoeken 
heeft ingewilligd, nl. de verlaging van het budget reporting en management, de afschaffing van het 
budget consultancy voor de aanvraag tot verlenging van het mechanisme bij de Europese Commissie 
en de afschaffing van het budget voor juridisch advies. 

165. Wat de ODV CRM betreft, heeft de TNB inderdaad zijn personeelsbudget beperkt tot het niveau 
van 2019 ((VERTROUWELIJK) VTE) en, zoals gevraagd, zijn budgetten voor consultancy naar beneden 
toe herzien. 

166. De CREG keurt het aangepaste budget dan ook goed. Het personeelsbudget van 
(VERTROUWELIJK) € is echter afhankelijk van het besluit van de Belgische Staat om in 2020 een nieuwe 
kennisgeving van de strategische reserve voor te leggen. 

167. De CREG benadrukt dat dit budget een maximumbedrag vooropstelt, dat niet mag worden 
overschreden. De CREG benadrukt dat de beheersing van de CRM-kosten ook betekent dat de TNB de 
kosten voor de ontwikkeling ervan moet beheersen.  

6.11.1.4. Financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen 

168. In de loop van 2012 en 2013 hebben de talrijke wijzigingen van het besluit van het Vlaamse 
Gewest houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010 
("Energiebesluit") en het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid ("Energiedecreet") geleid tot belangrijke wijzigingen van de werking van de markten van 
de groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) in Vlaanderen. De Vlaamse 
wetgever heeft deze wijzigingsbeslissingen genomen om vraag en aanbod op deze markten opnieuw 
in evenwicht te brengen en dus de netto-kost voor de opkoop ervan door de TNB te verminderen.  

169. Vervolgens hebben de wijzigingen van 2015 en 2017 van het decreet van 8 mei 2009, evenals 
het gebruik van het Energiefonds, opgericht door de wijziging van 2017, het overschot aan 
groenestroom- en warmtekrachtcertificaten op de markt aanzienlijk teruggeschroefd. 

170. In 2018 heeft Elia echter vastgesteld dat de marktprijzen laag gebleven zijn en bijgevolg de 
aanvragen om groenestroomcertificaten op te kopen hoog gebleven zijn. Eind juni 2018 leidden de 
opkoopverzoeken van nieuwe spelers, waaronder (VERTROUWELIJK) en (VERTROUWELIJK), tot een 
ongewoon grote voorraad certificaten in het bezit van de TNB in 2019. 

171. Elia verwacht geen betekenisvolle evolutie op de markt van groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen in 2019 noch in 2020, buiten de mogelijke komst van nieuwe 
spelers op deze markten. 

172. Elia verwacht het grootste deel van haar voorraad te verkopen in 2019, ondanks het feit dat die 
uitzonderlijk groot is, en het jaar 2019 te beëindigen met een kleine overschot (regulatoire schuld) van 
(VERTROUWELIJK) €. 

173. Voor 2020 handhaaft Elia haar aankoopprognose van 2019, namelijk (VERTROUWELIJK) €.  
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174. Elia handhaaft voor 2020 ook haar verkoopprognose van 2019. Zo zal de TNB de 
marktomstandigheden en de mogelijkheid evalueren om in 2020 drie veilingen te organiseren, voor 
een totaalbedrag van (VERTROUWELIJK) €, en zijn voorraad GS- en WK-certificaten eind 2020 
valoriseren op (VERTROUWELIJK) €.  

175. Rekening houdend met de administratieve kosten ((VERTROUWELIJK) €) verwacht Elia zo 
in 2020 een bedrag van (VERTROUWELIJK) € te moeten dekken.  

176. In januari 2014 werd een degressiviteitssysteem ingevoerd. Dat systeem zorgt voor een lichte 
daling van de afgenomen volumes netto-energie onderworpen aan het tarief voor de openbare 
dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling. In 2018 stelde Elia een gemiddeld degressiviteitspercentage vast van 8,78 %. 
Toegepast op de volumes die werden geraamd voor 2020 ((VERTROUWELIJK) MWh) verkrijgt men het 
aan te rekenen volume om het tarief te berekenen, namelijk (VERTROUWELIJK) MWh. 

177. Op basis van de kost die door het tarief moet gedekt worden en het hierboven berekende 
volume, stelt de TNB voor om het tarief van 0,3921 €/MWh in 2019 te verlagen naar 0,1609 €/MWh 
vanaf 1 januari 2020.  

178. De CREG gaat akkoord met het bedrag van het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor 
de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en WKK in Vlaanderen dat Elia 
voorstelt, hetzij 0,1609 €/MWh. 

6.11.1.5. Financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in 
Vlaanderen 

179. Krachtens artikel 7.5.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2019 en de artikelen 6.4.1 en volgende 
van het Energiebesluit van 19 november 2010 is de TNB verplicht om een ondersteuningsmechanisme 
te financieren voor zijn klanten die werken uitvoeren om hun installaties die met het transmissienet 
verbonden zijn, energie-efficiënter te maken. De TNB moet jaarlijks verslag uitbrengen over de 
toepassing van deze openbare dienstverplichting aan het Vlaamse Energieagentschap. 

180.  Elia raamde het bedrag van de subsidies in het kader van de maatregelen ten voordele van het 
rationeel energiegebruik in Vlaanderen in 2017 op gemiddeld (VERTROUWELIJK) € per jaar voor de 
periode 2018-2020.  De administratieve kosten werden geschat op (VERTROUWELIJK) € per jaar. 

181. De administratieve kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de onderaannemingskosten 
voor (VERTROUWELIJK), de consultant die de subsidieaanvragen analyseert: (VERTROUWELIJK) € voor 
een totaalbedrag van (VERTROUWELIJK) € in 2016 en (VERTROUWELIJK) € voor een totaalbedrag van 
(VERTROUWELIJK) € in 2017. In 2018 bedroegen de administratieve kosten (VERTROUWELIJK) €. 
Volgens Elia zijn deze hoge bedragen in 2017 en 2018 toe te schrijven aan de analyse van bijzonder 
complexe gevallen. De TNB verwacht een terugkeer naar het normale niveau in 2020 en voorziet dan 
ook een bedrag van (VERTROUWELIJK) € voor administratieve kosten. 

182. De CREG merkt op dat de TNB geen rekening houdt met het nieuwe contract voor de analyse 
van de subsidieaanvragen dat volgens de informatie verstrekt in 2018 op 1 januari 2020 in voege zou 
treden.  

183. Volgens Elia waren de premieaanvragen die door (VERTROUWELIJK) werden onderzocht in 2017 
en 2018 iets talrijker dan in de voorgaande jaren. Het totaalbedrag aan betaalde premies zou dus 
moeten stijgen in de komende jaren. Elia raamt dit bedrag op (VERTROUWELIJK) € voor 2019 en 
(VERTROUWELIJK) € voor 2020 (t.o.v. (VERTROUWELIJK) € in 2018 en (VERTROUWELIJK) € in 2017). 

184. Elia schat dat haar regulatoire schuld eind 2019 zal oplopen tot (VERTROUWELIJK) €. 
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185. Op basis van deze gegevens is het bedrag dat in 2020 gedekt zou moeten worden door het tarief 
voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van maatregelen ter bevordering van het 
rationeel energiegebruik in Vlaanderen (VERTROUWELIJK) €.  

186. Elia stelt daarom een tarief van 0,0280 €/MWh in 2020 voor (t.o.v. 0,00 € in 2019). 

187. De CREG is van mening dat dit tarief te weinig substantieel is om te worden gehandhaafd. De 
CREG stelt bovendien vast dat het erg onzeker is, omdat het uitgaat van hypothesen die op vier 
parameters berusten (subsidies 2019 en 2020 en administratieve kosten 2019 en 2020) waarop Elia 
geen invloed heeft.  

188. Daarom heeft de CREG Elia gevraagd om in haar aangepast tariefvoorstel het tarief voor de 
financiering van maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in Vlaanderen te 
bevorderen in 2020 op 0,00 €/MWh te handhaven. De CREG stelt vast dat Elia dit verzoek in haar 
aangepast tariefvoorstel heeft ingewilligd. 

6.11.1.6. Financiering van de steunmaatregelen  voor hernieuwbare energie in Wallonië. 

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

190. Het decreet van het Waals Parlement van 30 april 2019 houdende wijziging van het 
Elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 en tot invoering van een zogenaamd "mobilisatie" -mechanisme 
is voorlopig, voor zover bekend bij de CREG, nog niet aangevuld met de nodige reglementaire en 
contractuele handelingen voor de uitvoering ervan. Elia heeft dan ook logischerwijze geen rekening 
kunnen houden met dit mechanisme in haar voorstel.  

191. Het voorstel van Elia betreffende de eerste term van het tarief voorziet niet in de verkoop van 
groenestroomcertificaten aan AWAC onder het bovengenoemde temporisatiemechanisme. Elia is van 
mening dat dit in tegenspraak zou zijn met het mobilisatiemechanisme dat de Waalse Regering beoogt; 
de Waalse Regering heeft bij haar weten ook niet aangegeven dit mechanisme te willen inroepen in 
2020. Elia citeert hierbij de Waalse Regering, die van mening was dat in het kader van de goedkeuring 
van het wijzigingsdecreet van 30 april 2019 het temporiseringsmechanisme "moeilijk te herhalen was 
gezien de kaspositie van de Waalse UAP's" 19. 

192. Als gevolg hiervan en rekening houdend met de hypothesen aangaande de aankoop van 
groencertificaataankopen in 2020 en de aanpassing van de regelgeving (cf. infra), heeft Elia in haar 
tariefvoorstel een eerste term van 19,0726 €/MWh voorgesteld. 

193. Als tweede term stelt zij 0,00 €/MWh voor, in overeenstemming met artikel 42bis, § 1van het 
wijzigingsdecreet van 30 april 2019 dat bepaalt dat de kosten van het portagemechanisme van de 
groenestroomcertificaten niet langer worden gedekt door de tweede maar door de eerste term van 
het tarief vanaf 1 januari 2020. 

194. Voor de derde term van het tarief, voorzien door het wijzigingsdecreet van 30 april 2019 wordt 
0,00 €/MWh voorgesteld, omdat het regelgevingskader van het mobilisatiemechanisme nog niet 
voltooid is. 

195. Elia voorziet echter dat het mechanisme zal worden toegepast zodanig dat zij in het voorjaar van 
2020 een geactualiseerd tariefvoorstel bij de CREG zal moeten indienen. De CREG was ook tot deze 
conclusie gekomen op basis van de planning die in het voorjaar van 2019 werd opgesteld. 

                                                           

19 Toelichting bij het wijzigingsbesluit van de Waalse Regering van 30/4/2019. 
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196. De CREG deelt de mening van Elia dat het mobilisatiemechanisme in dit stadium niet in 
aanmerking moet worden genomen, gezien de wettelijke en contractuele onvolledigheid.  

197. Aangezien er echter zoveel mogelijk naar tariefstabiliteit moet worden gestreefd , en gelet op 
het tijdschema voor het invoeren van het mobilisatiemechanisme met vooral de aankondiging van de 
wil van de Waalse Regering om in het volgende boekjaar een mobilisatieoperatie in te voeren dat vóór 
31 oktober moet tussenkomen, is de CREG van mening dat de eerste term van het tarief minstens 
tijdelijk op 13,8159 €/MWh moet behouden blijven. 

198. De CREG herinnert er verder aan dat het temporiseringsmechanisme nog steeds bestaat en dat 
de TNB er indien nodig een beroep op kan doen, vooral als de implementatie van het 
mobilisatiemechanisme niet volgens de planning verloopt.  

199. Tot slot vroeg de CREG in haar ontwerpbeslissing om de eerste term van het tarief op 
13,8159 €/MWh te handhaven, en de tweede en derde term op 0,00 €. De CREG stelt vast dat Elia dit 
verzoek in haar aangepast tariefvoorstel heeft ingewilligd.  

De CREG nodigt Elia echter uit om haar een geactualiseerd tariefvoorstel te bezorgen zodra het 
regelgevend kader voor het mobilisatiemechanisme klaar is en de nodige gegevens voor dit voorstel 
gekend zijn.  

6.11.2. Toeslagen 

6.11.2.1. Toeslag voor de taksen op masten en sleuven 

200. De TNB heeft één toeslag geïdentificeerd die van toepassing is op het niveau van het Vlaams 
Gewest met betrekking tot de taksen voor masten en sleuven. 

201. Sinds 2016, en in toepassing van artikel 7, § 3, van de tariefmethodologie, worden de belastingen 
die jaarlijks door Vlaamse gemeenten aan de TNB worden gefactureerd voor masten op hun 
grondgebied, door de TNB gerecupereerd in de vorm van een toeslag. Aangezien de TNB deze 
belastingen niet uitsluitend kan doorfactureren aan de netgebruikers van de betrokken gemeenten die 
deze belasting heffen, wordt deze toeslag berekend op basis van de netto afgenomen energie in 
Vlaanderen. Gelet op het groeiende aantal Vlaamse gemeenten dat dit soort belastingen aan de TNB 
factureert, is de eenheidswaarde van deze toeslag in de afgelopen jaren gestegen.  

202. Zo schat de TNB dat er in 2020, 45 Vlaamse gemeenten zullen zijn die op 1.957 masten een 
jaarlijkse belasting zullen toepassen variërend van 1.500 € tot 5.000 € per mast in de gemeente 
Maaseik. Twee gemeenten (Temse en Zwevegem), die meer dan 100 masten op hun grondgebied 
hebben, factureren elk meer dan 300.000 € per jaar aan de TNB, hetgeen overeenstemt met ongeveer 
1 % van de totale begroting van deze gemeenten in 2019. Volgens een schatting van Elia zal de TNB 
4.626.521 € aan belastingen voor masten betalen in 2020.  

203. De belastingen die aan de TNB worden gefactureerd voor het aanleggen van sleuven, worden 
ook volgens hetzelfde principe doorgefactureerd. Elia schat dat deze belastingen in 2020 zullen 
oplopen tot 192.000 €, enkel voor de aanleg van een dubbele ondergrondse 150 kV-verbinding tussen 
(VERTROUWELIJK)en (VERTROUWELIJK). 

204. In totaal schat Elia deze kosten op 5.584.340 € voor het jaar 2020, rekening houdend met de 
reeds ontvangen aanslagbiljetten en een raming van de kosten tot eind 2019, met inbegrip van de 
afrekening van de voorgaande jaren.  

205. Na verificatie gaat de CREG akkoord met het voorstel van Elia, wat resulteert in een toeslag van 
0,1441 €/MWh. 
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6.11.2.2. Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

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

207. De CREG stelt vast dat Elia de berekeningsmodaliteiten in haar voorstel op de juiste manier heeft 
toegepast. Op basis van het resultaat van deze berekening, het geraamd tekort eind 2019 en de raming 
van het volume van de afnames in 2020 ((VERTROUWELIJK) MWh), stelt Elia voor om de toeslag te 
verhogen van 0,3340 €/MWh naar 0,3378 €/MWh. 

208. De CREG keurt het voorstel van Elia goed. 

6.11.2.3. Retributie wegenisrecht in Brussel 

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

210. Aangezien het indexcijfer van consumptieprijzen van december 2019 nog niet gekend was en 
Elia en de leveranciers voldoende van tevoren toegang moeten hebben tot de nieuwe tariefwaarden 
voor ODV's en toeslagen, heeft Elia in haar initieel tariefvoorstel rekening gehouden met de meest 
recente geraamde index van het Federaal Planbureau voor december 2019 (5 maart 2019), zoals 
vereist door de CREG in het kader van beslissing (B)658E/47. 

211. Bijgevolg stelt Elia voor om de retributie wegenisrecht in Brussel vast te leggen op 2,5 €/MWh * 
154,07 / 109,79 = 3,5084 €/MWh.  

212. De CREG keurt het voorstel van Elia goed. 

7. ALGEMEEN VOORBEHOUD  

213. In de onderhavige beslissing spreekt de CREG zich uit over het aangepaste tariefvoorstel 2020-
2023 van de TNB 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 volledig correct zijn en 
derhalve moeten aangepast worden, kan de CREG deze beslissing herzien op basis van het onderzoek 
van deze nieuwe cijfers.  

214. 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. 
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8. DISPOSITIEF 

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

Gelet op de tariefmethodologie van 28 juni 2018 ; 

Gelet op de overeenkomst tussen Elia en de CREG van 6 februari 2018 betreffende de procedures voor 
de goedkeuring van de tariefmethodologie en de tariefvoorstellen; 

Gelet op het tariefvoorstel 2020-2023 dat Elia op 10 mei 2019 heeft ingediend; 

Gelet op de beslissing van de CREG van 18 juli 2019 betreffende de vraag tot goedkeuring van het 
tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Elia met betrekking tot exploitatiejaar 2018; 

Gelet op de bijkomende informatie die Elia in haar brief van 19 juli 2019 en in haar e-mails heeft 
meegedeeld; 

Gelet op het ontwerp van verwerpingsbeslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het 
tariefvoorstel van Elia voor de regulatoire periode 2020-2023 dat de CREG op 12 september 2019 heeft 
genomen; 

Gelet op de hoorzitting van 20 september 2019; 

Gelet op de controle in de lokalen van Elia op 2 oktober 2019; 

Gelet op het aangepaste tariefvoorstel 2020-2023 dat Elia in oktober 2019 heeft ingediend; 

Gelet op de vele e-mails tussen Elia en de CREG betreffende ad hoc punten; 

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 analyse die voorafgaat; 

 

Overwegende dat Elia in oktober 2019 een gepast antwoord heeft gegeven op de verschillende 
verzoeken tot aanpassing die de CREG in haar ontwerpbeslissing van 12 september 2019 heeft 
geformuleerd: 

- door haar tariefvoorstel aan te passen zoals door de CREG gevraagd en/of; 

- door de bewijsstukken gevraagd door de CREG voor te leggen en/of; 

- door redelijke alternatieve oplossingen aan te reiken; 

Overwegende dat na deze aanpassingen het totale inkomen dat door de tarieven moet worden gedekt 
in de periode 2020-2023, met 345 M€ is gedaald t.o.v. het totale inkomen dat initieel op 10 mei 2019 
werd voorgestelde , wat overeenkomt met een daling van 9,6 %; 

Overwegende dat de voorgestelde transmissienettarieven het totaal inkomen dekken dat nodig is voor 
de uitoefening van de gereguleerde activiteiten die verband houden met het transmissienet en de 
netten met een transmissiefunctie; 
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Beslist de CREG om het aangepaste tariefvoorstel 2020-2023 dat de TNB in oktober 2019 heeft 
ingediend, goed te keuren. De tariefmatrix van de goedgekeurde tarieven wordt als bijlage bij 
onderhavige beslissing gevoegd. 

 

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  

Te volgen procedure door de exploitanten van een opslaginstallatie van 

elektriciteit die is aangesloten op het transmissienet of een net met een 

transmissiefunctie om de vrijstelling te genieten voorzien in artikel 4, § 9 van 

de tariefmethodologie 

 

Installaties voor elektriciteitsopslag die vóór 1 juli 2018 in dienst zijn genomen 

Conform de tariefmethodologie, genieten de installaties voor de opslag van elektriciteit aangesloten 
op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie waarvan zowel de geïnstalleerde 
capaciteit als de opgeslagen energie als gevolg van uitbreidingswerken meer dan 7,5 % hoger zijn dan 
hun niveau vastgesteld op 1 juli 2018, een vrijstelling van 80 % van de transmissienettarieven, met 
uitzondering van de aansluitingstarieven, en dit tijdens een periode van vijf jaar na de 
herindienststelling na het einde van de uitbreidingswerkzaamheden. 

Proces  

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dient de betreffende netgebruiker het verzoek tot 
vrijstelling in bij de netbeheerder, die vervolgens 30 werkdagen de tijd heeft om het dossier te 
evalueren. In het geval dat de netbeheerder een beroep doet op een externe expert om het dossier te 
evalueren, kan deze periode met 30 bijkomende werkdagen worden verlengd.  De netbeheerder kan 
op eender welk moment aan de netgebruiker vragen om hem binnen een termijn van tien werkdagen 
bijkomende inlichtingen te verstrekken om het vrijstellingsverzoek te onderzoeken. Elk verzoek om 
bijkomende gegevens verlengt de in de vorige paragraaf genoemde evaluatieperiode met de tijd die 
de gebruiker nodig heeft om op het verzoek te reageren. De netbeheerder bezorgt het dossier 
vervolgens aan de CREG voor goedkeuring. De CREG evalueert het door de netbeheerder toegezonden 
dossier en keurt het ten laatste dertig werkdagen na ontvangst goed. Indien bijkomende inlichtingen 
vereist zijn, brengt de CREG de netgebruiker en ter informatie ook de netbeheerder hiervan op de 
hoogte binnen de maand volgend op de ontvangst van het dossier. De CREG beschikt over dertig 
werkdagen na ontvangst van de antwoorden van de netgebruiker om haar eindbeslissing te nemen.  
In geval van een positieve beslissing wordt de vrijstelling toegekend vanaf de datum voorzien in de 
beslissing van de CREG. Indien nodig gaat de beslissing in vóór de uitvoering/voltooiing van de werken 
bedoeld om de bovengenoemde geïnstalleerde capaciteit en de opgeslagen energie te verhogen. De 
startdatum van de vrijstelling moet samenvallen met de eerste dag van de maand.  

Bepaling van de verhoging van de opgeslagen energie  

De referentiewaarde om de verhoging met 7,5 % van de opgeslagen energie vast te stellen ten opzichte 
van zijn niveau vastgesteld op 1 juli 2018, kan worden gebaseerd op een meting van de bestaande 
situatie of een berekening van de opgeslagen potentiële energie in de bestaande situatie of een 
combinatie van beide voorgenoemde methoden. Na de herindienststelling na het einde van de 
uitbreidingswerken moet de toename van de opgeslagen energie met 7,5% ten opzichte van de 
referentiewaarde worden aangetoond op basis van een meting van de nieuwe situatie of een 
berekening van de opgeslagen potentiële energie in de situatie na de werken of een combinatie van 
de twee bovengenoemde methoden. Het resultaat moet aantonen dat de opgeslagen energie met 
7,5 % is toegenomen in de nieuwe situatie na uitbreidingswerken t.o.v. het referentieniveau 
vastgesteld op 1 juli 2018. Indien dit resultaat 7,5 % bedraagt, dan kan de vrijstelling worden toegepast, 
mits voorafgaand akkoord van de CREG (zie hierboven beschreven proces).  
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Bepaling van de toename van de geïnstalleerde capaciteit 

De referentiewaarde om de toename met meer dan 7,5 % van de geïnstalleerde capaciteit ten opzichte 
van zijn niveau vastgesteld op 1 juli 2018 te kunnen bepalen, is gebaseerd op het maximale actieve 
vermogen, uitgedrukt in MW, aan het toegangspunt over de afgelopen vijf jaar of een representatieve 
periode overeen te komen tussen de betreffende netgebruiker en de netbeheerder indien er geen 
historiek van vijf jaar bestaat. Om de referentiewaarde te verkrijgen, worden de verliezen van de 
aansluitingsverbinding(en), inclusief deze van de step-up transformator(en) indien aanwezig, 
afgetrokken van deze waarde.  Na de herindienststelling na het einde van de uitbreidingswerken wordt 
een controle uitgevoerd op het toegangspunt, waar het nieuwe maximale actieve vermogen, 
uitgedrukt in MW, wordt gemeten tijdens een test op ware schaal gedurende 1 uur. Van dit resultaat 
worden de verliezen van de aansluitingsverbinding(en), inclusief die van de step-up transformator(en), 
indien aanwezig, afgetrokken. Indien de aansluitingsinstallaties vervangen zijn, worden de verliezen 
van deze nieuwe installaties in mindering gebracht. Het resultaat moet een verhoging met 7,5 % van 
de opslagcapaciteit aantonen.  Indien dit resultaat 7,5 % bedraagt, dan kan de vrijstelling worden 
toegepast, mits voorafgaand akkoord van de CREG (zie hierboven beschreven proces).  

Toepassing van de vrijstelling  

Conform de tariefmethodologie 2020-2023, genieten de installaties voor de opslag van elektriciteit 
aangesloten op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie waarvan zowel de 
geïnstalleerde capaciteit als de opgeslagen energie als gevolg van uitbreidingswerken meer dan 7,5 % 
hoger zijn dan hun niveau vastgesteld op 1 juli 2018, een vrijstelling van 80 % van de 
transmissienettarieven, met uitzondering van de aansluitingstarieven en de tarieven voor openbare 
dienstverplichtingen, taksen en toelagen, en dit tijdens een periode van vijf jaar na de 
herindienststelling na het einde van de uitbreidingswerkzaamheden. Deze vrijstelling kan van kracht 
worden zodra de eerste fase van de uitbreidingswerken voltooid is (geïnstalleerde capaciteit of 
opgeslagen energie). Na goedkeuring door de CREG zal Elia de vrijstelling van de 
transmissienettarieven, met uitzondering van de aansluitingstarieven, toepassen vanaf de datum van 
de vrijstellingsbeslissing. In het geval dat de datum van herindienstname na de werkzaamheden van 
de tweede uitbreidingsfase (opgeslagen energie of geïnstalleerde capaciteit) niet plaatsvindt binnen 
de drie jaar volgend op de datum van de vrijstellingsbeslissing, moet het bedrag van de reeds verkregen 
vrijstelling binnen twee maanden integraal worden terugbetaald aan de transmissienetbeheerder. 

Wat de vrijstelling zelf betreft, voorziet de tariefmethodologie 2020-2023 in een vrijstelling van 80 % 
van de transmissienettarieven, met uitzondering van de aansluitingstarieven en de tarieven voor 
openbare dienstverplichtingen, taksen en toeslagen. Concreet wordt een vrijstelling van 80 % 
toegepast op de eenheidsprijzen voor: - de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de 
netinfrastructuur - de tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem - het tarief voor de 
vermogensreserves en voor de black start - het tarief voor de marktintegratie. De toepassingsregels 
van de tarieven zoals beschreven in hoofdstuk 5 blijven volledig van toepassing, met inbegrip van de 
penaliteiten in geval van overschrijding van het ter beschikking gestelde vermogen en het tarief voor 
afname en injectie van aanvullende reactieve energie.  

 

Installaties voor elektriciteitsopslag die na 1 juli 2018 in dienst zijn genomen 

 

In overeenstemming met de tariefmethodologie, genieten de installaties voor de opslag van 
elektriciteit aangesloten op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie waarvan de 
initiële indienststelling na 1 juli 2018 plaatsvond, van een vrijstelling van de transmissietarieven, met 
uitzondering van de aansluitingstarieven, tijdens een periode van 10 jaar na de initiële indienststelling 
ervan. Qua proces zijn dezelfde regels van toepassing als hierboven beschreven, behalve dat in geval 
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van een positieve beslissing van de CREG, de vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 
indienstname van de installaties voor elektriciteitsopslag. Wat de vrijstelling zelf betreft, voorziet de 
tariefmethodologie 2020-2023 in een vrijstelling van 100 % van de transmissienettarieven, met 
uitzondering van de aansluitingstarieven en de tarieven voor openbare dienstverplichtingen, taksen 
en toeslagen. Concreet wordt een vrijstelling van 100 % toegepast op de eenheidsprijzen voor: - de 
tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur - de tarieven voor beheer van 
het elektrisch systeem - het tarief voor de vermogensreserves en voor de black start - het tarief voor 
de marktintegratie. De toepassingsregels van de tarieven zoals beschreven in hoofdstuk 5 blijven 
volledig van toepassing, met inbegrip van de penaliteiten in geval van overschrijding van het ter 
beschikking gestelde vermogen en het tarief voor afname en injectie van aanvullende reactieve 
energie. 

BIJLAGE 2 

Notulen van de hoorzitting van 20 september 2019 

BIJLAGE 3 

Tariefmatrix zoals goedgekeurd door de CREG 

 

 


