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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) bepaalt hierna de 
minimum toegelaten vergoeding (“floor”) en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) van 
toepassing op de interconnectie Nemo.  

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

1) het eerste deel bevat het wettelijk kader waarop de CREG zicht baseert voor het nemen 
van de beslissing; 

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

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

4) een synthese van de methodologie voor de berekening van de “cap” en de “floor” wordt 
herhaald in het vierde deel; 

5) in het vijfde deel wordt de informatie geanalyseerd die werd overgemaakt door de 
onderneming Nemo Link; 

6) in het zesde deel wordt een algemeen voorbehoud geformuleerd; 

7) het dispositief wordt in het zevende deel opgenomen.  

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen op 5 maart 2020. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

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

“CREG” : de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zoals beschreven in artikel 23 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

“OFGEM” : Office of gas and electricity markets, de Britse regulator.  

 “TNB” » : de transmissienetbeheerder aangeduid in overeenstemming met artikel 10 van de 
elektriciteitswet. 

“NEMO” : een DC interconnectie van ongeveer 1.000 MW tussen het Verenigd Koninkrijk en België die 
volgens artikel 2, 55° van de elektriciteitswet een offshore interconnectie vormt. 

“Nemo Link” : filiaal waarvan de TNB de rechten bezit die overeenstemmen met de rechten 
opgenomen in artikel 9bis, § 1, 2de lid, van de elektriciteitswet, en dat belast is met de ontwikkeling, 
het onderhoud en de eigendom van de interconnectie. 

“Tariefmethodologie” : de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2 van de elektriciteitswet en 
vastgelegd door de CREG in haar besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
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tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-20231.  

1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 23, § 2, 14°, van de elektriciteitswet voorziet dat de CREG de tarifaire bevoegdheden 
uitoefent die bedoeld worden in de artikelen 12 tot 12quinquies van deze wet. Artikel 12 bevat meer 
bepaald de bepalingen in verband met de tarieven en de tariefmethodologie die van toepassing zijn 
op het beheer van het transmissienet en van de netten met een transmissiefunctie.  

2. Met toepassing van artikel 12 van de elektriciteitswet heeft de CREG op 28 juni 2018 de 
tariefmethodologie vastgelegd voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten 
met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023.  

3. Bijlage 3 bij de tariefmethodologie bevat het wettelijke tarifaire kader specifiek van toepassing 
op Nemo, het zogenaamde “cap&floor” mechanisme. De naleving hiervan wordt gezamenlijk en in 
onderling overleg door de CREG en OFGEM gecontroleerd. Deze bijlage 3 voorziet dat het niveau van 
de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) en van de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) reële 
bedragen zijn die constant blijven gedurende de periode van 25 jaar en die door de CREG en OFGEM 
bepaald worden. Deze bijlage 3 bevat eveneens de methodologie voor de berekening van het niveau 
van de “cap” en van de “floor” die wordt samengevat in het vierde deel van onderhavige beslissing. 

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

2. ANTECEDENTEN 

5. Nadat Nemo Link het voorafgaand akkoord van OFGEM en van de CREG heeft verkregen voor 
uitstel van indiening van zijn dossier heeft Nemo Link op 31 december 2018 een dossier ingediend met 
de noodzakelijke informatie die de CREG en OFGEM nodig hebben voor het bepalen van de minimum 
toegelaten vergoeding (“floor”) en van de maximum toegelaten vergoeding (“cap”). Dit dossier stelt 
voor om de “cap” vast te leggen op 78,8 miljoen GBP/jaar en de “floor” op 45,3 miljoen GBP/jaar (in 
prijzen 2013/2014). 

6. Tussen het neerleggen van dit dossier en het nemen van onderhavige beslissing door de CREG 
hebben OFGEM en de CREG meermaals vragen gesteld aan Nemo Link over de inhoud van dit dossier. 
Ten gevolge van deze vragen heeft Nemo Link verduidelijkingen aangebracht. 

7. Op 31 januari 2019 werd de interconnectie Nemo commercieel in dienst gesteld. 

8. Na overleg met de CREG heeft OFGEM op 17 december 2019 haar beslissing gepubliceerd over 
de minimum toegelaten vergoeding (”floor”) en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) van 
toepassing op de interconnectie Nemo2. Op basis van een downloadbaar Excel model waarin de 

                                                           

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10NL.pdf  
2 OFGEM, Decision on the post construction Review of the Nemo Link interconnector to Belgium, 17 december 2019 

Consultable sur: https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/decision-post-construction-review-nemo-link-
interconnector-belgium  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10NL.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/decision-post-construction-review-nemo-link-interconnector-belgium
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/decision-post-construction-review-nemo-link-interconnector-belgium
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berekening wordt gedetailleerd3, heeft OFGEM beslist om de “floor” vast te leggen op 
43.871.700 GBP/jaar en de “cap” op 77.002.297 GBP/jaar (in prijzen 2013/2014). 

3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

9. In het kader van het aannemen van onderhavige ontwerpbeslissing heeft het directiecomité van 
de CREG krachtens artikel 23, § 1, van haar huishoudelijk reglement en met toepassing van artikel 41 
van haar huishoudelijk reglement beslist om de raadpleging over een ontwerpbeslissing te beperken 
tot de TNB en haar filiaal Nemo Link van 31 januari tot en met 21 februari 2020, en dit omwille van de 
volgende redenen: 

- de beslissingen over tariefvoorstellen hebben enkel rechtstreekse gevolgen voor deze 
ondernemingen; 

- de tariefmethodologie bevat een procedure waarin de raadplegingsprocedure 
gedetailleerd wordt. 

10. In het kader van deze raadpleging heeft de CREG geen enkel antwoord ontvangen. 

4. METHOGOLOGIE VOOR DE BEREKENING VAN DE CAP 
EN DE FLOOR  

11. De eerste fases van de bepaling van het niveau van de cap en de floor worden in de eerste grafiek 
hieronder geïllustreerd : de bedragen van de cap en de floor worden voor alle jaren tijdens de periode 
van 25 jaar afzonderlijk berekend. Deze grafiek vermeldt de volgende commentaren – van links naar 
rechts - : 

1) kapitaaluitgaven: behoudens manifeste fout te wijten aan de ontwikkelaars komt dit 
bedrag overeen met de CAPEX die resulteert uit de tender gelanceerd door de 
ontwikkelaars; 

2) intrestlasten tijdens de constructiefase (IDC): de financieringskosten die tijdens de 
constructiefase worden gekapitaliseerd; 

3) waarde van het gereguleerd actief: het bedrag dat overeenstemt met de “RAB”, dat gelijk 
is aan de som van de “kapitaaluitgaven” en de “intrestlasten tijdens de constructiefase”; 

4) toegelaten vergoedingspercentages: betreft twee bedragen. De financieringskost van een 
onderneming met een goede financiële rating (A/BBB) wordt gebruikt om het niveau van 
de floor te bepalen. Om het niveau van de cap te bepalen, wordt de kost van het eigen 
vermogen van een onderneming actief in de elektriciteitsproductie gebruikt; 

5) toegelaten vergoeding: stemt overeen met het product van de “waarde van het 
gereguleerd actief” en het “toegelaten vergoedingspercentage”; 

                                                           

3 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/appendix_6_-_nlcffm1.xlsm  

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/appendix_6_-_nlcffm1.xlsm
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6) afschrijvingen: lineaire afschrijving van de “waarde van het gereguleerd actief” zodat de 
netto boekwaarde na 25 jaar gelijk is aan nul; 

7) aanpassing voor te hoge/ te lage kapitaaluitgaven: eventuele correctie die de regulatoren 
kunnen aanbrengen na de tender indien manifeste fouten worden vastgesteld, die te 
wijten zijn aan de ontwikkelaars en die een impact hebben op de uitkomst van deze 
tender; 

8) operationele kosten: OPEX-budget dat de regulatoren noodzakelijk en redelijk achten 
voor de exploitatie van de interconnectie; 

9) cap & floor: de som van de “afschrijvingen”, van de “toegelaten vergoeding”, van de 
“aanpassing voor te hoge/ te lage kapitaaluitgaven” en van de “operationele kosten”. Het 
stelsel voorziet een automatische aanpassing van enkel het niveau van de cap in functie 
van de beschikbaarheidsgraad van de interconnectie. Als de interconnectie in de loop van 
een jaar een beschikbaarheidsgraad van meer dan 99,05 % bereikt, dan wordt het niveau 
van de cap in de loop van dat jaar met 2 % verhoogd. Daartegenover wordt het niveau 
van de cap met 2 % verminderd indien de beschikbaarheidsgraad lager is dan 95,05 %. 
Normaliter wordt het niveau van de floor niet aangepast tenzij de beschikbaarheidsgraad 
van de interconnectie minder dan 80 % bedraagt en de uitbater niet kan aantonen dat hij 
de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de interconnectie zo snel mogelijk weer 
in dienst te stellen; 

10) aanpassing voor de verschillen ten opzichte van het budget van niet-beheersbare kosten: 
de verwachte OPEX-kosten worden ex ante gebudgetteerd in de component 
“operationele kosten”. Om de vork van toegelaten inkomsten voor Nemo Link te bepalen, 
worden slechts voor een zeer beperkt aantal niet-beheersbare kosten, zowel de positieve 
als de negatieve verschillen tussen dit gebudgetteerde bedrag en de werkelijkheid aan 
het niveau van de cap en de floor toegevoegd;  

11) aanpassing in geval van overmacht: aanpassingen als gevolg van overmacht of van een 
wijziging van de wetgeving of van de regulering met een aanzienlijke impact op het 
business model van Nemo Link; 

12) toegelaten inkomen: som van de cap & floor met de “aanpassing voor de verschillen ten 
opzichte van het budget van niet-beheersbare kosten” en de “aanpassing in geval van 
overmacht”. Dit is de vork van toegelaten inkomsten die Nemo Link mag behouden. 
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Grafiek 1: Eerste fases van de bepaling van het niveau van de cap en de floor 

 

 

 

12. De volgende grafiek toont de laatste fase van de bepaling van het niveau van de cap en de floor. 
In de vorige fases werd het bedrag van de cap en de floor voor elk jaar van de periode van 25 jaar 
afzonderlijk berekend. Aangezien de “waarde van het gereguleerd actief” echter daalt als gevolg van 
de afschrijvingen, daalt ook de component “toegelaten vergoeding”, wat automatisch een geleidelijke 
vermindering van – voornamelijk - de cap meebrengt in de loop van de 25 jaar. Aangezien het bedrag 
van de congestierentes waarschijnlijk zal schommelen in de loop van de 25 jaar en de hoogste 
congestierentes niet noodzakelijk tijdens de eerste jaren van de indienststelling zullen worden 
waargenomen (denk maar aan “kinderziektes”, waardoor de beschikbaarheid van de interconnectie 
laag zou kunnen zijn tijdens de eerste jaren), werd overeengekomen om de 25 afzonderlijke 
jaarwaarden om te zetten in één waarde, die via actualisering evenwaardig is aan de 
25 geactualiseerde waarden. 

13. Omdat het om reële bedragen gaat, moet die ene waarde van cap en de andere waarde van 
floor nog worden geïndexeerd en dat op basis van de reële inflatie die in de loop van elk jaar wordt 
vastgesteld. 
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Grafiek 2: Laatste fase van de bepaling van de cap en de floor  

 

5. ANALYSE 

14. In het kader van onderhavige beslissing zou de CREG moeten controleren of de bepalingen 
opgenomen in de punten 5 tot 9 van bijlage 3 van de tariefmethodologie en samengevat in hoofdstuk 
4 van onderhavige beslissing gerespecteerd werden. 

15. Eerst en vooral benadrukt de CREG de hoge kwaliteit van de motivaties en verduidelijkingen 
aangebracht door Nemo Link, zowel uit eigen initiatief in het dossier dat werd ingediend op 
31 december 2018 als bijgevolg in de antwoorden op de vragen die de CREG en OFGEM hebben 
gesteld. Dit verklaart grotendeels waarom de CREG in de volgende paragrafen in fine slechts een zeer 
beperkt aantal bedragen  verwerpt.  

16. Na onderzoek stelt de CREG vast dat de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) van 
45,3 miljoen GBP/jaar en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) van 78,8 miljoen GBP/jaar (in 
prijzen 2013/2014) die door Nemo Link in zijn dossier van 31 december 2018 werden voorgesteld niet 
aanvaardbaar zijn aangezien ze omwille van de redenen die hierna worden uiteengezet manifest 
overschat zijn. 

17. Wat betreft de waarde van het gereguleerd actief stelt de CREG vast dat in het kader van de 
tender geen enkele fout aan Nemo Link kon worden toegeschreven: in overeenstemming met de 
tariefmethodologie kan de waarde van het gereguleerd actief aldus, zoals voorgesteld door Nemo Link, 
bepaald worden op basis van de aankoopwaarde van de initiële investeringen in materiële vaste activa, 
met inbegrip van de wisselstukken. Deze aankoopwaarde vertegenwoordigt de toegevoegde waarde 
van het gereguleerd actief. 

De CREG stelt echter vast dat de waarde van het gereguleerd actief dat door Nemo Link in zijn dossier 
van 31 december 2018 wordt voorgesteld niet aanvaardbaar is aangezien de vervangingsinvesteringen 
en de ontwikkelingskosten overschat zijn omwille van de volgende redenen, geklasseerd volgens 
afnemende volgorde van belangrijkheid: 

1) Het budget voor vervangingsinvesteringen is overschat aangezien het geen rekening 
houdt met de komst van nieuwe spelers op de markt van HVDC omvormers en het is 
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gebaseerd op een vroegtijdige vervanging van bepaalde onderdelen van de infrastructuur. 
Gelet op het feit dat de onzekerheidsmarge die voor dit budget werd meegedeeld ± 20 % 
bedroeg, beslist de CREG om het budget voor vervangingsinvesteringen voorgesteld door 
Nemo Link met 20 % te verminderen. Deze correctie resulteert in een daling van 8,7 
miljoen € (in prijzen 2013/2014) van de waarde van het gereguleerd actief ; 

2) De verzekeringskosten die door Nemo Link zijn aangegaan om zich te dekken tegen het 
risico van een uitgestelde indienststelling kunnen niet door de netgebruikers gedragen 
worden aangezien deze kosten aan hen geen enkel voordeel bieden. Het in aanmerking 
nemen van deze kosten heeft de waarde van het gereguleerd actief met 3,0 miljoen € (in 
prijzen 2013/2014) overschat; 

3) De kosten voor het opnieuw ingraven van de kabels waren overschat. Deze overschatting 
heeft de waarde van het gereguleerd actief met 0,5 miljoen € (in prijzen 2013/2014) 
overschat; 

4) De kosten van “trading desks” moeten, in de zin van bijlage 3 bij de tariefmethodologie, 
beschouwd worden als “kosten die verband houden met de markt” en kunnen dus niet in 
aanmerking worden genomen voor de bepaling van het niveau van de “cap” en de “floor”. 
Deze boekhoudkundige fout heeft de waarde van het gereguleerd actief met 0,4 miljoen 
€ (in prijzen 2013/2014) overschat ; 

5) De kosten die verband houden met de inhuldigingsceremonie kunnen niet door de 
netgebruikers gedragen worden aangezien deze kosten hen geen enkel voordeel bieden. 
Het in aanmerking nemen van deze kosten heeft de waarde van het gereguleerd actief 
met 0,2 miljoen € (in prijzen 2013/2014) overschat ; 

6) De uurprijzen die door de TNB gefactureerd werden voor het ter beschikking stellen van 
zijn personeel tijdens de constructiefase stemmen niet overeen met de principes 
opgenomen in de tariefmethodologie. Deze non-conformiteit heeft de waarde van het 
gereguleerd actief met 0,1 miljoen € (in prijzen 2013/2014) overschat; 

7) De kosten die verband houden met een slechte communicatie tussen Nemo Link en één 
van haar contractanten kunnen niet door de netgebruikers gedragen worden. Het in 
aanmerking nemen van deze kosten heeft de waarde van het gereguleerd actief met  
0,05 miljoen € (in prijzen 2013/2014) overschat; 

8) Tenslotte heeft de CREG vastgesteld dat de huurkost betaald voor het terrein in 
Herdersbrug tijdens de constructiefase niet de werkelijke kosten dekte die door de TNB 
werden gedragen voor het ter beschikking stellen van dit terrein. Het dekken van de 
kosten gedragen door de TNB voor het ter beschikking stellen van dit terrein resulteert in 
een stijging van de waarde van het gereguleerd actief met 0,02 miljoen € (in prijzen 
2013/2014). 

18. Wat de operationele kosten betreft, stelt de CREG vast dat de waarde die door Nemo Link in zijn 
dossier van 18 december 2018 wordt voorgesteld niet aanvaardbaar is aangezien deze waarde 
overschat is omwille van de volgende redenen – geklasseerd in afnemende volgorde van 
belangrijkheid : 

1) De werkelijke stijging van de salarissen voorgesteld door Nemo Link (1,5 % / jaar) is 
overschat ten opzichte van de historische gegevens beschikbaar voor België en Groot-
Brittannië. De CREG gaat uit van 1,0 % / jaar, wat een vermindering van de operationele 
kosten inhoudt van 0,4 miljoen €/jaar (in prijzen 2013/2014) ; 
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2) De taksen betaald voor de site van Richborough zijn overschat. De aangebrachte correctie 
houdt een vermindering in van de operationele kosten van 0,2 miljoen €/jaar (in 
prijzen 2013/2014) ; 

3) De kosten die verband houden met Capacity Allocation and Congestion Management 
(CACM) alsook met de elektriciteitsbeurzen zijn overschat. De aangebrachte correcte 
houdt een vermindering in van de operationele kosten van 3 miljoen € op 25 jaar (in 
prijzen 2013/2014) ; 

4) De reisonkosten zijn overschat. De aangebrachte correctie houdt een vermindering in van 
de operationele kosten van 0,03 miljoen €/jaar (in prijzen 2013/2014) ; 

5) De kost voor het bekomen van milieuvergunningen in België is overschat doordat een 
decimaal over het hoofd werd gezien. De correctie van deze fout houdt een vermindering 
in van de operationele kosten van 0,02 miljoen €/jaar (in prijzen 2013/2014)  ; 

6) De kost voor juridische consultancy is overschat. De aangebrachte correctie houdt een 
vermindering in van de operationele kosten van 0,01 miljoen €/jaar (in 
prijzen 2013/2014) ; 

7) De huurkost betaald voor het terrein in Herdersbrug dekt de kosten niet die door de TNB 
gedragen worden voor het ter beschikking stellen van dit terrein. De CREG beslist om de 
operationele kosten te verhogen met 0,07 miljoen €/jaar (in prijzen 2013/2014) zodat 
Nemo Link de totale kost dekt die door de TNB gedragen wordt voor het ter beschikking 
stellen van dit terrein. 

19. De CREG stelt vast dat OFGEM in het Excel model dat op haar website kan worden gedownload4 
naar behoren heeft rekening gehouden met voormelde correcties. De CREG stelt de facto vast dat de 
toegelaten minimum vergoeding (“floor”) van 43.871.700 GBP/jaar en de maximum toegelaten 
vergoeding (“cap”) van 77.002.297 GBP/jaar (in prijzen 2013/2014), verkregen op basis van dit Excel 
model en door OFGEM opgenomen in haar beslissing van 17 december 2019, de bepalingen naleven 
opgenomen in de punten 5 tot 9 van bijlage 3 bij de tariefmethodologie. 

6. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

20. In onderhavige beslissing heeft de CREG zich uitgesproken op basis van de documenten die haar 
ter beschikking werden gesteld. Als uit latere controles zou blijken dat de bedragen die in deze 
documenten zijn opgenomen niet helemaal correct zijn en dat ze een aanpassing vereisen, kan de 
CREG onderhavige beslissing herzien op basis van een onderzoek van deze nieuwe cijfers.  

21. Bovendien herhaalt de CREG dat bijlage 3 bij de tariefmethodologie voorziet dat het budget voor 
de controleerbare kosten, met uitzondering van belastingsbudgetten, opnieuw geëvalueerd kan 
worden  door de CREG en OFGEM tot tien jaar na de indienststelling van de interconnectie voor de 
jaren die volgen. In geval van aanpassing van dit budget voor de controleerbare kosten zal het niveau 
van de “floor” en de “cap” bijgevolg aangepast worden voor de komende jaren. 

                                                           

4 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/appendix_6_-_nlcffm1.xlsm  

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/appendix_6_-_nlcffm1.xlsm
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7. DISPOSITIEF  

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

Gelet op de tariefmethodologie, en in het bijzonder haar bijlage 3 dat het specifieke regulatoire kader 
voor Nemo bevat; 

Gelet op het dossier ingediend door Nemo Link op 31 december 2018; 

Gelet op de bijkomende informatie die vervolgens door Nemo Link werd opgeleverd als antwoord op 
de vragen gesteld door OFGEM en de CREG; 

Gelet op de beslissing genomen door OFGEM op 17 december 2019 die de minimum toegelaten 
vergoeding (“floor”) vastlegt op 43.871.700 GBP/jaar en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) 
op 77.002.297 GBP/jaar (in prijzen 2013/2014); 

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

Gelet op het algemeen voorbehoud geformuleerd door de CREG; 

Gelet op de voorafgaande analyse; 

 

Overwegende dat de naleving van de bepalingen opgenomen in bijlage 3 van de tariefmethodologie 
gezamenlijk en in onderling overleg door de CREG en OFGEM gecontroleerd werden; 

 

Beslist de CREG om de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) vast te leggen op 43.871.700 GBP/jaar 
en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) op 77.002.297 GBP/jaar (in prijzen 2013/2014). 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 


