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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
het aangepast tariefverslag met inbegrip van de exploitatiesaldi met betrekking tot het boekjaar 2020 
ingediend door de transmissienetbeheerder op 11 juni 2021.  

Dit onderzoek maakt deel uit van de controles van de CREG met betrekking tot de toepassing van de 
tarieven en de bepaling van de exploitatiesaldi die aan de basis liggen van de regulatoire vorderingen 
en schulden. Dit onderzoek heeft een uitsluitend tarifair karakter en heeft dus geen verband met de 
boekhoudkundige en financiële, wettelijke bepalingen met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekeningen, waarvoor de CREG over geen enkele bevoegdheid beschikt: op basis van haar 
tariefmethodologie van 28 juni 2018 onderzoekt de CREG enkel het redelijk karakter van de 
gerapporteerde verrichtingen en bedragen, en dat vanuit het oogpunt van de netgebruikers. Het 
onderzoek van de CREG is dus voornamelijk gericht op het bepalen van het restbedrag (saldo) voor het 
boekjaar 2020 dat in aanmerking zal worden genomen in het kader van de berekening van de tarieven 
van de volgende regulatoire periode.  

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat onderhavige beslissing uit zes delen: 

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

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

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

4) in het vierde deel worden het tariefverslag en de componenten van de gerapporteerde 
saldi aan de hand van een controleprogramma geanalyseerd; 

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

6) het dispositief wordt opgenomen in het zesde deel.  

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen op 8 juli 2021. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

“Elektriciteitswet”: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

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

“Elia”: de nv Elia Transmission Belgium1 is de onderneming die is aangesteld2 als beheerder van het 
transmissienet op basis van artikel 10, § 1 van de elektriciteitswet en die eveneens beschikt over de 
nodige regionale licenties voor het uitbaten van de elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV 
en 70 kV. Alle elektriciteitsnetten onder haar beheer hebben daarom een transmissiefunctie.  

“Tariefmethodologie”: de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2, van de elektriciteitswet en 
vastgelegd door de CREG in haar besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023.  

“Rapporteringsmodel”: de tabellen en richtlijnen bedoeld in bijlage 1 van de tariefmethodologie.  

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

« Tariefvoorstel 2020-2023 » : het aangepast tariefvoorstel 2020-2023, goedgekeurd door de CREG op 
7 november 2019 in haar beslissing (B)658E/62 over de vraag tot goedkeuring van het aangepast 
tariefvoorstel 2020-2023, ingediend door de nv Elia System Operator (hierna ook: beslissing van 
7 november 2019). 

1. WETTELIJKE BASIS 

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

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

 

1 Elia Transmission Belgium nv, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, RPR Brussel, 0731.852.231 
2 Ministerieel besluit van 13 januari 2020 tot aanwijzing van Elia Transmission Belgium nv als netbeheerder overeenkomstig 
artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gepubliceerd op 27 januari 2020. 
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3. Met toepassing van artikel 12 heeft de CREG op 28 juni 2018 haar besluit (Z)1109/10 vastgelegd 
tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023. 

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

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

2. ANTECEDENTEN 

6. Op 26 februari 2021 heeft de CREG het tariefverslag van Elia over het boekjaar 2020 ontvangen. 
Er wordt op gewezen dat dit document zowel Franstalige als Nederlandstalige informatie bevat. 

7. Op 19 maart 2021 heeft de CREG aan Elia bijkomende inlichtingen over het tariefverslag 
gevraagd. Per brief van 9 april 2021 heeft de CREG bijkomende inlichtingen van Elia ontvangen.  

8. Per e-mail heeft de CREG bijkomende details gevraagd over het tariefverslag en over de 
opgeleverde bijkomende inlichtingen. Elia heeft per e-mail verduidelijkingen opgeleverd.  

9. Op 12 mei 2021 heeft het directiecomité van de CREG de ontwerpbeslissing (B)658E/72 
aangenomen (hierna: de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021) die op dezelfde dag per e-mail aan Elia 
werd overgemaakt. Het ging om een ontwerp van verwerpingsbeslissing. Die ontwerpbeslissing 
bepaalde dat Elia haar initieel tariefverslag op verschillende punten moest aanpassen om een 
goedkeuring te bekomen van de gerapporteerde exploitatiesaldi 2020, tenzij ze de CREG van een 
andere redenering en/of van een ander bedrag kon overtuigen. 

10. Op haar vraag werd Elia op 20 mei 2021 gehoord. Het PV van de hoorzitting en de bijlage ervan, 
met name de presentatie van Elia, worden als bijlage aan onderhavige beslissing toegevoegd. 

11. Tussen het opstellen van de ontwerpbeslissing en onderhavige beslissing hebben Elia en de 
CREG informele werkvergaderingen gehouden en hebben ze meerdere e-mails uitgewisseld met het 
oog op het opleveren van ontbrekende informatie en het verklaren van respectievelijke standpunten. 

12. Op 11 juni 2021 heeft Elia haar aangepast tariefverslag aan de CREG overgemaakt. Op 
30 juni 2021 heeft Elia een nieuwe, verbeterde versie van het aangepast rapporteringsmodel 
overgemaakt. In deze beslissing wordt ‘het aangepast tariefverslag van 11 juni’ gedefinieerd als het 
aangepast tariefverslag dat op 11 juni 2021 aan de CREG werd overgemaakt, zoals verbeterd door de 
documenten op 30 juni 2021. 

3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

13. Krachtens artikel 23, § 1 en met toepassing van artikel 41 van haar huishoudelijk reglement, 
heeft het directiecomité van de CREG beslist om de raadpleging over de ontwerpbeslissing te beperken 
en enkel Elia te raadplegen van 12 mei tot 11 juni 2021 omwille van de volgende redenen: 

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

- de tariefmethodologie bevat een gedetailleerde procedure, die de raadpleging van de 
beheerder bepaalt. 
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4. ANALYSE VAN HET TARIEFVERSLAG  

4.1. Totaal inkomen en gerapporteerde saldi 

4.1.1. Het totaal inkomen 

14. Het gebudgetteerde totaal inkomen van Elia voor het jaar 2020, zoals goedgekeurd in de 
beslissing van de CREG van 7 november 2019, bedraagt € 809.702.291. 

15. Het werkelijke totaal inkomen 2020 dat initieel door Elia werd gerapporteerd, bedroeg 
€ 835.314.983, zoals gedetailleerd in tabel 1.  

Tabel 1: Het totaal inkomen 2020 gerapporteerd door Elia op 26 februari 2021 en de gedetailleerde exploitatiesaldi 

 

in EUR Budget 2020 Realiteit 2020

Delta                    

=             

Realiteit           

-           

Budget

1e deelsaldo : het verschil tussen de gebudgetteerde en de werkelijke kosten 809.702.291 835.314.983 25.612.692

Niet-beheersbare kosten 236.683.351 268.425.570 31.742.218

Afschrijvingen en waardeverminderingen 164.318.715 163.264.101 -1.054.614

Gebruik van ondersteunende diensten (behalve reservatie Black start en de regeling van de spanning) 54.151.031 51.968.532 -2.182.499

Energieaankopen ter compensatie van verliezen (behalve verliezen op lange termijn) 690.624 569.745 -120.879

Reservatie Black start en de regeling van de spanning 7.113.741 7.281.665 167.924

Gebruik van de infrastructuur van derden 16.730.144 14.179.184 -2.550.960

Pensioenlasten 5.494.481 5.417.344 -77.137

Vennootschapsbelasting 39.028.341 46.542.932 7.514.591

Andere belastingen en taksen 15.142.449 14.653.171 -489.279

Meer- en minderwaarden 12.839.069 8.996.963 -3.842.106

Financiële kosten en opbrengsten 66.288.381 72.081.158 5.792.777

Interconnectiekosten -53.900.000 -33.023.285 20.876.715

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans -24.383.304 -21.534.424 2.848.880

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans : correctie regulatoire rekeningen voorgaande periode -67.538.762 -67.538.762 0

Kostenverminderingen die verband houden met de terugname van provisies opgebouwd voor 1/1/2008 -2.500.483 -1.206.296 1.294.187

Niet -recurrente  niet-beheersbare kosten en opbrengsten 3.208.922 5.735.763 2.526.840

Kosten met betrekking tot het MOG 0 1.037.778 1.037.778

Beheersbare kosten 365.040.725 346.529.512 -18.511.212

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

informatica-activiteiten en verzekeringspremies 238.452.759 230.658.230 -7.794.529

Kosten van vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 160.019.710 154.506.097 -5.513.613

Opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten -33.431.744 -38.634.814 -5.203.070

Beïnvloedbare kosten 96.653.019 94.244.671 -2.408.348

Ondersteunende diensten - kostprijs van de reservering R1 en boetes R1 8.690.143 6.219.521 -2.470.622

Ondersteunende diensten - kostprijs van de reservering R2 en boetes R2 33.861.162 26.632.922 -7.228.240

Ondersteunende diensten - kostprijs van de reservering R3 en boetes R3 34.104.279 43.193.262 9.088.983

Andere reserveringen 0 -75.469 -75.469

Aankopen van verliezen op lange termijn 20.346.487 18.905.820 -1.440.666

Andere boetes et regularisaties van het verleden -349.052 -631.385 -282.333

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) 111.325.196 126.115.229 14.790.033

Netto billijke marge (artikel 14 TM) 96.169.038 98.536.921 2.367.883

Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten (artikel 21 TM) 0 3.033.917 3.033.917

Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) 0 100.412 100.412

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) 934.258 1.776.836 842.578

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) 5.171.600 8.690.840 3.519.240

Stimulans voor marktintegratie - investeringen (artikel 24, §1,3 TM) 1.847.000 2.829.904 982.904

Stimulans voor verbetering van de kwaliteit - tevredenheid van de gebruikers met een nieuwe aansluiting (artikel 25, 

§1,1 TM)

517.160 773.802 256.642

Stimulans voor de verbetering van de kwaliteit - tevredenheid van alle netgebruikers (artikel 25, §1,2 TM) 923.500 1.249.296 325.796

Stimulans voor de verbetering van de kwaliteit - gegevenskwaliteit (artikel 25, §1,3 TM) 1.366.780 1.432.722 65.942

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling (artikel 26 TM) 0 769.557 769.557

Stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht (artikel 27 TM) 923.500 1.848.443 924.943

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - AIT (artikel 28, 1) TM) 1.157.453 1.833.406 675.952

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - MOG (artikel 28, 2) TM) 1.157.453 1.765.265 607.812

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - investeringen (artikel 28, 3) TM) 1.157.453 1.473.908 316.455

2e deelsaldo: het verschil tussen werkelijke tarifaire opbrengsten en gebudgetteerde tarifaire opbrengsten  

(effecten van volume en van volume-mix) -809.702.291 -814.041.803 -4.339.512

Tariefomzet uit aansluitingstarieven -45.382.466 -46.391.067 -1.008.602

Tariefomzet uit tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur -479.713.253 -484.777.894 -5.064.641

Tariefomzet uit tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem -132.947.196 -129.625.260 3.321.936

Tariefomzet uit tarieven voor de compensatie van onevenwichten -127.610.882 -131.197.071 -3.586.189

Tariefomzet uit het tarief voor marktintegratie -24.048.494 -22.050.510 1.997.984

Totaal van de saldi gerapporteerd door Elia 21.273.180
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16. Zoals weergegeven in tabel 2, is het werkelijke totaal inkomen 2020 opgenomen in het 
aangepast tariefverslag van Elia van 11 juni 2021 een bedrag van € 831.468.114. 

Tabel 2: het totaal inkomen 2020 gerapporteerd door Elia in het aangepast tariefverslag van 11 juni 2021 en de gedetailleerde 
exploitatiesaldi 

 

4.1.2. De gerapporteerde exploitatiesaldi voor de activiteit van netbeheerder 

17. Zoals opgenomen in tabel 1 was het globale saldo dat op 26 februari 2021 door Elia werd 
gerapporteerd een tekort van € 21.273.180, dit is een vordering van de netbeheerder op de 
toekomstige tarieven die bestaat uit twee deelsaldi. Het eerste deelsaldo is het verschil tussen de 
werkelijk geobserveerde kosten en hun gebudgetteerde waarde. Het tweede deelsaldo vloeit voort uit 
het volumeverschil en vertegenwoordigt de werkelijke tariefomzet en de gebudgetteerde waarde van 
de tarifaire verkopen.  

in EUR Budget 2020
Réaliteit 2020 

aangepast 

Delta   aangepast                 

=   Realiteit    

aangepast        -           

Budget

1e deelsaldo : het verschil tussen de gebudgetteerde en de werkelijke kosten 809.702.291 831.468.114 21.765.823

Niet-beheersbare kosten 236.683.351 265.010.885 28.327.534

Afschrijvingen en waardeverminderingen 164.318.715 163.264.101 -1.054.614

Gebruik van ondersteunende diensten (behalve reservatie Black start en de regeling van de spanning) 54.151.031 51.968.532 -2.182.499

Energieaankopen ter compensatie van verliezen (behalve verliezen op lange termijn) 690.624 569.745 -120.879

Reservatie Black start en de regeling van de spanning 7.113.741 7.281.665 167.924

Andere niet beheersbare elementen (te specifiëren) 0 0 0

Gebruik van infrastructuur van derden 16.730.144 11.533.301 -5.196.843

Pensioenlasten 5.494.481 5.417.344 -77.137

Vennootschapsbelasting 39.028.341 46.655.130 7.626.790

Andere belastingen en taksen 15.142.449 14.653.171 -489.279

Meer- en minderwaarden 12.839.069 8.996.963 -3.842.106

Financiële kosten en opbrengsten 66.288.381 72.081.158 5.792.777

Interconnectiekosten -53.900.000 -33.023.285 20.876.715

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans -24.383.304 -22.415.423 1.967.880

Overdrachten tussen de resultatenrekening en de balans : correctie regulatoire rekeningen voorgaande periode -67.538.762 -67.538.762 0

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

Overige opbrengsten en recuperaties -2.500.483 -1.206.296 1.294.187

Niet -recurrente  niet-beheersbare kosten en opbrengsten 3.208.922 5.735.763 2.526.840

Kosten met betrekking tot het MOG 0 1.037.778 1.037.778

Beheersbare kosten 365.040.725 345.778.300 -19.262.424

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

informatica-activiteiten en verzekeringspremies 238.452.759 230.277.375 -8.175.384

Kosten van vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 160.019.710 154.269.018 -5.750.692

Opbrengsten in vermindering van de beheersbare kosten -33.431.744 -38.768.093 -5.336.348

Beïnvloedbare kosten 96.653.019 94.244.671 -2.408.348

Ondersteunende diensten - kostprijs van de reservering R1 en boetes R1 8.690.143 6.219.521 -2.470.622

Ondersteunende diensten - kostprijs van de reservering R2 en boetes R2 33.861.162 26.632.922 -7.228.240

Ondersteunende diensten - kostprijs van de reservering R3 en boetes R3 34.104.279 43.193.262 9.088.983

Andere reserveringen 0 -75.469 -75.469

Aankopen van verliezen op lange termijn 20.346.487 18.905.820 -1.440.666

Andere boetes et regularisaties van het verleden -349.052 -631.385 -282.333

Vergoeding (na vennootschapsbelasting) 111.325.196 126.434.258 15.109.062

Netto billijke marge (artikel 14 TM) 96.169.038 98.539.705 2.370.667

Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten (artikel 21 TM) 0 3.282.616 3.282.616

Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten (artikel 22 TM) 0 211.456 211.456

Stimulans voor marktintegratie - financiële deelnemingen (artikel 24, §1,1 TM) 934.258 1.776.836 842.578

Stimulans voor marktintegratie - interconnectiecapaciteit (artikel 24, §1,2 TM) 5.171.600 8.690.840 3.519.240

Stimulans voor marktintegratie - investeringen (artikel 24, §1,3 TM) 1.847.000 2.829.904 982.904

Stimulans voor verbetering van de kwaliteit - tevredenheid van de gebruikers met een nieuwe aansluiting (artikel 25, 

§1,1 TM)

517.160 773.802 256.642

Stimulans voor de verbetering van de kwaliteit - tevredenheid van alle netgebruikers (artikel 25, §1,2 TM) 923.500 1.249.296 325.796

Stimulans voor de verbetering van de kwaliteit - gegevenskwaliteit (artikel 25, §1,3 TM) 1.366.780 1.397.949 31.169

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling (artikel 26 TM) 0 769.557 769.557

Stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht (artikel 27 TM) 923.500 1.848.443 924.943

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - AIT (artikel 28, 1) TM) 1.157.453 1.824.679 667.226

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - MOG (artikel 28, 2) TM) 1.157.453 1.765.265 607.812

Stimulans voor de verbeteringen aangebracht aan de bevoorradingscontinuïteit - investeringen (artikel 28, 3) TM) 1.157.453 1.473.908 316.455

2e deelsaldo: het verschil tussen werkelijke tarifaire opbrengsten en gebudgetteerde tarifaire opbrengsten  

(effecten van volume en van volume-mix) -809.702.291 -814.041.803 -4.339.512

Tariefomzet uit aansluitingstarieven -45.382.466 -46.391.067 -1.008.602

Tariefomzet uit tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur -479.713.253 -484.777.894 -5.064.641

Tariefomzet uit tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem -132.947.196 -129.625.260 3.321.936

Tariefomzet uit tarieven voor de compensatie van onevenwichten -127.610.882 -131.197.071 -3.586.189

Tariefomzet uit het tarief voor marktintegratie -24.048.494 -22.050.510 1.997.984

Totaal van de saldi gerapporteerd door Elia
17.426.311
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18. Zoals opgenomen in tabel 2 is het globaal saldo dat op 11 juni 2021 door Elia werd gerapporteerd 
een tekort van € 17.426.311, en is dit nog steeds een vordering van de netbeheerder op de 
toekomstige tarieven. De wijzigingen die door Elia op vraag van de CREG werden aangebracht in haar 
aangepast tariefverslag van 11 juni 2021 hebben geleid tot een vermindering van de vordering van de 
netbeheerder op de toekomstige tarieven van € 3.846.868. 

19. Dit saldo maakt dus geen deel uit van het resultaat van het boekjaar 2020, noch van de eigen 
middelen van de netbeheerder. Dit bedrag is voor Elia een regulatoire vordering, zoals bedoeld in 
artikel 38 van de tariefmethodologie. 

4.1.3. Saldi met betrekking tot openbare dienstverplichtingen en toeslagen 

20. Naast deze exploitatiesaldi die betrekking hebben op het totaal inkomen noodzakelijk voor het 
uitoefenen van gereguleerde activiteiten bevat het tariefverslag eveneens de saldi van de openbare 
dienstverplichtingen en de toeslagen waarvan de inning wordt opgelegd aan Elia. Deze verrichtingen 
en de desbetreffende saldi worden, net zoals in het verleden, niet via de resultatenrekening van de 
onderneming Elia geboekt maar worden rechtstreeks in de balansrekeningen opgenomen. 

21. Het globaal saldo van de balansrekeningen met betrekking tot openbare dienstverplichtingen 
en toeslagen zoals door Elia gerapporteerd op 26 februari 2021, is eind 2020 een bedrag van 
€ 73.124.464 en heeft het karakter van een regulatoire vordering.  

22. Ten gevolge van de correctie van de uurprijzen gebruikt voor het valoriseren van punctuele 
prestaties uitgevoerd voor niet-gereguleerde activiteiten en de toeslagen (zie hoofdstuk 5.4.9), is het 
globaal saldo van de balansrekening met betrekking tot openbare dienstverplichtingen en toeslagen 
met € 133.278 toegenomen en eind 2020 bedraagt de vordering € 73.257.742. 

23. In de tariefmethodologie 2020-20233 bepaalt artikel 15, § 2 over het gereguleerd actief (RAB) 
het volgende:  

“De omvang van de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt bepaald in functie van de gescheiden balans 

met betrekking tot de desbetreffende gereguleerde activiteit met uitsluiting van de balansrekeningen 

die verband houden met de ODV’s bedoeld in de artikelen 6 en 7”.  

Bovenvermeld bedrag bevat het saldo van de rekeningen met betrekking tot de ODV’s en de toeslagen 
en stemt overeen met de bedragen van de gescheiden balans waarvan sprake in de 
tariefmethodologie 2020-2023. 

4.2. Controleprogramma van de CREG 

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

- de correcte opsplitsing tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van Elia 
in België en de afwezigheid van kruissubsidiëring tussen deze twee activiteitengroepen. 
Sinds het begin van de liberalisering van de markt heeft de wetgever steeds zijn 
bezorgdheden geuit over het vermijden van alle vormen van kruissubsidiëring. Artikel 8, 
§ 2 van de elektriciteitswet bepaalt dat Elia andere activiteiten mag uitvoeren dan deze 
die deel uitmaken van haar wettelijke opdrachten vermeld in artikel 8 van de 
elektriciteitswet, voor zover ze geen negatieve invloed hebben op het vervullen van de 

 

3 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10NL.pdf
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opdrachten die door de Belgische wetgever aan Elia zijn toevertrouwd. De 
tariefmethodologie voorziet onder meer de verplichting tot het houden van een 
afzonderlijke analytische boekhouding voor haar gereguleerde activiteiten in België en 
voor haar andere activiteiten. De tariefmethodologie legt in dit verband eveneens de 
certificering op door de commissarissen. In het kader van onderhavige beslissing 
controleert de CREG nogmaals of Elia voormelde bepalingen goed heeft gerespecteerd; 

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

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

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

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

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

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

- stap 5 : onderzoek van de niet-beheersbare kosten (zie 4.7); 

- stap 6 : onderzoek van de beïnvloedbare kosten (zie 4.8); 

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

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

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

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

25. In de gevallen waarbij de CREG de betreffende bedragen in hun totaliteit redelijk acht, maakt zij 
daar slechts kort melding van.  

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

26. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG vastgesteld dat bepaalde 
tabellen niet correct waren ingevuld en dat, in navolging van de bijkomende inlichtingen, bepaalde 
tabellen vervolledigd/gecorrigeerd werden. De CREG heeft dus aan Elia gevraagd om deze 
toevoegingen/correcties van de tabellen in haar aangepast tariefverslag op te nemen.  

27. Elia heeft de betreffende tabellen in haar aangepast tariefverslag gecorrigeerd. 

28. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG.  
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4.4. Stap 2 : onderzoek van de coherentie tussen de gerapporteerde 
bedragen en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de 
algemene vergadering  

29. Wat de geconsolideerde rekeningen betreft die in het tariefverslag van Elia zijn opgenomen, 
wordt benadrukt dat het tariefverslag van Elia niet verward mag worden met het jaarverslag van Elia 
Group of met de geconsolideerde jaarrekeningen van de Elia Group: de twee voormelde documenten 
worden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards die de 
Europese Unie heeft aangenomen. Het gevolg hiervan is dus dat de consolidatiegrondslagen van deze 
financiële verslagen verschillend zijn van de beginselen die bij het opstellen van het tariefverslag 
worden gebruikt4 

30. Elia heeft uiteengezet welke financiële staten in haar tariefverslag zijn verwerkt. De balans en 
de geconsolideerde resultatenrekeningen werden opgesteld op basis van de statutaire jaarrekeningen 
(BGaap) van Elia Transmission Belgium, Elia Asset en Elia Engineering. Het gaat dus om een 
subconsolidatie van de Elia Group. De CREG heeft een coherentie vastgesteld tussen de financiële 
staten van 2020 enerzijds en de bedragen die zijn opgenomen in het tariefverslag 2020 anderzijds. In 
deze geconsolideerde rekeningen per 31 december 2020 werd een onderscheid gemaakt tussen de 
gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten. De niet-gereguleerde activiteiten omvatten 
“Eurogrid”5 en “andere” en zijn sterk afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren ten gevolge 
van de reorganisatie van de groep.  

31. De positieve consolidatieverschillen ten belope van € 1.700.070.613 zijn ongewijzigd gebleven 
ten gevolge van de herstructurering van de groep. In haar aangepast tariefverslag, heeft Elia dit bedrag 
op vraag van de CREG in de rubriek “positieve consolidatieverschillen” van tabel 3A van het 
rapporteringsmodel ingeschreven. 

32. De CREG stelt vast dat Elia dezelfde principes heeft toegepast als voorheen: de positieve 
consolidatieverschillen werden niet aan andere balansrekeningen toegewezen en de positieve 
consolidatieverschillen zijn niet in waarde afgenomen (door afschrijvingen of waardeverminderingen). 

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

4.5.1. Prestaties van het personeel gefactureerd aan Nemo Link 

33. In het kader van haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG gecontroleerd of Elia 
de inhoud van § 46 van beslissing (B)658E/62 van 7 november 2019 met betrekking tot de vraag tot 

 

4 Dit verschil werd bevestigd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in haar brief van 

16 augustus 2010: "Tijdens het onderzoek [… ] heeft het Directiecomité van de CBFA vastgesteld dat er twee denkwijzen naast 
elkaar bestonden, waarvan de ene aan de grondslag van de opstelling van de consolidatierekeningen lag en de andere aan de 
basis van de tariefbepaling” (vrije vertaling van “Lors de l’examen […] le Comité de Direction de la CBFA a constaté la 
coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissement des comptes consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des 
tarifs”). 
5 Het gaat om activiteiten tussen ondernemingen van de Elia Group via contracten van het type “Service Level agreement 
(SLA)”. 
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goedkeuring van het aangepast tariefvoorstel ingediend door de nv Elia System Operator voor de 
regulatoire periode 2020-2023 correct heeft toegepast. Deze § 46 bepaalt het volgende: 

“Personeel en dienstverlening ("service level agreement") 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) € , 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 dat de TNB ter beschikking stelt en hun 

uurloon in 2018.” 

34. Aangezien Elia zich niet had gehouden aan de principes overeengekomen in § 46 van de 
beslissing (B)658E/62 van de CREG, had de CREG aan Elia gevraagd om de beheersbare opbrengsten 
met € 685.450 te verhogen. 

35. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia erkend dat de inhoud van § 46 van de beslissing 
(B)658E/62 niet tot op de letter werd nageleefd. Elia heeft benadrukt dat de Belgische netgebruikers 
geen nadeel hebben gehad, aangezien een deel van de prestaties van het personeel en de diensten 
die de TNB oorspronkelijk voor Nemo Link moest uitvoeren, in fine rechtstreeks door Nemo Link 
werden gecontracteerd bij externe dienstverleners. Zodoende heeft Elia haar tariefverslag op dit punt 
niet aangepast. 

36. Na nazicht van de boekhoudkundige stukken van Nemo Link over deze prestaties die door Nemo 
Link rechtstreeks bij externe dienstverleners werden gecontracteerd, beschouwt de CREG de uitleg 
van Elia als voldoende en is de vraag tot aanpassing die initieel door de CREG werd geformuleerd niet 
langer relevant. 

4.5.2. Huur en IT-diensten gefactureerd aan Elia Group 

37. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG gecontroleerd of Elia de 
inhoud van het “Service Level Agreement (SLA)”, afgesloten tussen Elia Transmission Belgium en Elia 
Group op 17 december 2019, correct had nageleefd wat betreft de herfacturatie van kosten gedragen 
door Elia Transmission Belgium in het kader van het gebruik van de lokalen door personeelsleden van 
Elia Group . Rekening houdend met de gebudgetteerde inflatie in de SLA heeft de CREG vastgesteld 
dat Elia Transmission Belgium € 40.132 aan huur en IT-diensten vergat te factureren aan Elia Group in 
2020. Uit deze controle is gebleken dat Elia de niet-gereguleerde kosten met een bedrag van € 40.132 
moest vermeerderen en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag moest verminderen. 

38. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de aanpassingen doorgevoerd die de CREG op dit punt 
heeft gevraagd. 

39. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG.  

4.5.3. Prestaties van diverse consultants 

40. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG gecontroleerd of de 
prestaties van meerdere consultants echt noodzakelijk waren voor het uitvoeren van de gereguleerde 
activiteiten. Deze controle geeft aanleiding tot verschillende opmerkingen. 

41. De CREG heeft eerst en vooral vastgesteld dat de kosten met betrekking tot de prestaties van 
[VERTROUWELIJK] met het oog op de digitalisering van de Elia groep door het ontwikkelen van digitale 
oplossingen (cfr. “[VERTROUWELIJK]”, “[VERTROUWELIJK]”, “[VERTROUWELIJK]” en 
“[VERTROUWELIJK]”) voor 50 % ten laste van de gereguleerde activiteiten zijn gelegd op basis van de 
verdeelsleutel bedoeld in artikel 30 van de tariefmethodologie. Gelet op artikel 33, i) van de 
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tariefmethodologie wijst de CREG Elia op het feit dat, in het geval dat de Elia groep deze digitale 
oplossingen later aan derden verkoopt, de helft van de opbrengst van Elia Group zal moeten worden 
terugbetaald aan ETB en zal moeten worden geregistreerd als beheersbaar inkomen. 

42. Daarnaast heeft de CREG vastgesteld dat bepaalde prestaties van fiscaal advies geleverd door 
[VERTROUWELIJK] niet noodzakelijk waren voor het uitvoeren van de gereguleerde activiteiten. Deze 
prestaties hebben immers betrekking op een aantal personeelsleden: 

- die op de payroll van Elia Group staan om voor deze vennootschap opportuniteiten op 
het vlak van fusie en acquisitie te identificeren; 

- die, hetzij tijdelijk of structureel, actief zijn binnen de niet-gereguleerde filialen van de 
groep (cfr. Re-Alto en 50 Hertz). 

43. Dit betekent dat Elia de kosten die verband houden met niet-gereguleerde activiteiten moest 
vermeerderen met € 157.182 en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag diende te verminderen. 

44. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia niet gereageerd op de vaststellingen van de CREG over 
de kosten met betrekking tot de prestaties van [VERTROUWELIJK] met het oog op de digitalisering van 
de Elia groep door de ontwikkeling van digitale oplossingen. Wat betreft de kosten voor prestaties van 
fiscaal advies door [VERTROUWELIJK], heeft Elia enerzijds de relevantie van de vaststellingen van de 
CREG in haar ontwerpbeslissing bevestigd, maar werd anderzijds benadrukt dat bepaalde bedragen 
die opgenomen zijn in de facturen die initieel integraal door de CREG werden verworpen, wel degelijk 
noodzakelijk waren voor de uitvoering van de gereguleerde activiteiten. Elia heeft aldus de kosten met 
betrekking tot de niet-gereguleerde activiteiten in haar aangepast tariefverslag verhoogd met 
€ 114.279. 

45. Na een nieuw onderzoek van de betwiste facturen bevestigt de CREG dat een klein deel van de 
bedragen van deze facturen als noodzakelijk kan worden beschouwd voor het uitvoeren van de 
gereguleerde activiteiten: Elia voldoet hierdoor dus aan de vraag tot aanpassing van de CREG.  

46. Naar de toekomst toe bevestigt de CREG dat, gelet op artikel 33, i) van de tariefmethodologie, 
de helft van de opbrengsten ontvangen door Elia Group zal moeten worden terugbetaald aan ETB en 
als beheersbare opbrengsten zal moeten worden geregistreerd in het geval dat Elia Group deze digitale 
oplossingen, ontwikkeld in het kader van de missie toevertrouwd aan [VERTROUWELIJK], later aan 
derden verkoopt. 

4.5.4. Vergoeding van het directiecomité van Elia 

47. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG gecontroleerd of Elia de 
drie redelijkheidscriteria, opgenomen in haar beslissing (B)658E/37 betreffende de vergoeding van het 
directiecomité van Elia, correct heeft toegepast. De CREG heeft vastgesteld dat Elia, voor het jaar 2020, 
één van deze drie voormelde criteria niet correct had toegepast. De vergoeding “total cash” uitgekeerd 
aan de leden van het directiecomité die ten laste van de gereguleerde activiteiten werd gelegd, is 
€ 44.769 hoger dan wat door de CREG als redelijk wordt beschouwd, met name de plafonds 
voorgesteld in de brief van Elia van 20 oktober 2014, die op individuele basis moeten worden 
toegepast. Elia moest dus de kosten die verband houden met de niet-gereguleerde activiteiten met 
€ 44.769 vermeerderen en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag verminderen. 

48. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de wijzigingen doorgevoerd die de CREG met 
betrekking tot dit punt had gevraagd. 

49. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 



 

Niet-vertrouwelijke versie  14/34 

4.5.5. Kosten die verband houden met de raad van bestuur 

50. Aangezien de reorganisatie van de structuur van de Elia groep eind 2019 plaatsvond, is de CREG 
in het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 nagegaan of Elia de verbintenissen 
geformuleerd in haar antwoord van 19 juli 2019 correct is nagekomen nl.: 

“het totaal van de kosten van de raad van bestuur van Newco zou ten laste zijn van de (Belgische) 

tarieven , terwijl dat niet zo zou zijn voor het totaal van kosten van de raad van bestuur van Holdco. 

De verwachte kost ten laste van de (Belgische) tarieven zou echter ongewijzigd blijven om hetzelfde 

kostenniveau, dat op heden als redelijk wordt beschouwd, ten laste van de (Belgische) tarieven te 

behouden. ” 

51. De CREG heeft vastgesteld dat, in tegenstelling tot de verbintenissen geformuleerd door Elia in 
haar antwoord van 19 juli 2019, de vergoedingen van de raad van bestuur niet zijn uitgesplitst tussen 
gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten op basis van een rechtstreekse toewijzing: ze werden 
uitgesplitst op basis van de verdeelsleutel bedoeld in artikel 30 van de tariefmethodologie. 

52. De CREG heeft eveneens vastgesteld dat, in strijd met de bepalingen van artikel 30 van de 
tariefmethodologie, Elia toch geen 35 % van de onrechtstreekse kosten ten laste had gelegd van de 
niet-gereguleerde activiteiten. Aangaande de verantwoording die Elia hiervoor heeft trachten te 
geven, nl. het feit dat de 50 % van de vergoedingen ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten 
voortaan rechtstreeks door de holding worden betaald, stelde de CREG vast dat het artikel 30 van de 
tariefmethodologie niet voorziet dat de onrechtstreekse kosten niet moeten worden toegepast 
wanneer een deel van de rechtstreekse kosten rechtstreeks door een niet-gereguleerde onderneming 
wordt betaald. 

53. Om 35 % van de onrechtstreekse kosten ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten te 
leggen, moest Elia de niet-gereguleerde kosten met € 129.063 vermeerderen en de beheersbare 
kosten met hetzelfde bedrag verminderen. In overeenstemming met de verbintenissen geformuleerd 
door Elia in haar antwoord van 19 juli 2019, is het door deze correctie ook mogelijk  om in 2020 
hetzelfde kostenniveau ten laste van de Belgische tarieven te behouden als het niveau dat in 2019 
werd gedragen (cfr. respectievelijk k€ 280 in 2019 en k€ 269 in 2020). 

54. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de aanpassingen doorgevoerd die de CREG op dit punt 
had gevraagd. 

55. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

56. Met betrekking tot het boekjaar 2021 verzoekt de CREG aan Elia om haar verbintenissen 
geformuleerd in haar antwoord van 19 juli 2019 strikt na te leven, nl. enerzijds dat de kosten van de 
raad van bestuur van de Elia Group integraal ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten moeten 
worden gelegd en anderzijds dat de kosten van de raden van bestuur van Elia Transmission Belgium 
en Elia Asset integraal ten laste van de gereguleerde activiteiten moeten worden gelegd. In dit verband 
vestigt de CREG de aandacht van Elia op het feit dat de redelijkheid van de hoogte van de jaarlijkse 
vaste vergoeding en van de zitpenningen van de raden van bestuur van Elia Transmission Belgium en 
Eli Asset opnieuw zal geëvalueerd worden door de CREG in het kader van de saldi 2021. De CREG wijst 
er immers op dat in 2016 de vergoedingen van de bestuursleden van de Elia Group aanzienlijk in de 
hoogte werden herzien om rekening te houden met de uitbreiding van de onderneming naar het 
buitenland en met haar intrede in de BEL20. De CREG stelt vast dat de redenen die in 2016 aan de basis 
lagen van de toename van de vergoedingen voor de Elia Group in 2021 echter niet relevant zijn voor 
de ondernemingen Elia Transmission Belgium en Elia Asset. 
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4.5.6. Project “Accelerating to net zero: redefining energy and mobility” 

57. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG gecontroleerd of Elia de 
kosten die verband houden met het project “Accelerating to net zero: redefining energy and mobility”, 
dat in 2020 gezamenlijk met 50Hertz werd uitgevoerd, correct heeft verdeeld volgens de 
verdeelsleutel bedoeld in artikel 30 van de tariefmethodologie die door de netbeheerder werd 
voorgesteld en door de CREG werd goedgekeurd bij het begin van de regulatoire periode. Voor de 
huidige regulatoire periode werd deze verdeelsleutel als volgt bepaald : 50 % ten laste van de 
gereguleerde activiteiten en 50 % ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten. De CREG heeft 
vastgesteld dat Elia vergeten is om een deel van de kosten met betrekking tot voormeld project te 
verdelen volgens de voormelde verdeelsleutel en volledig ten laste van de gereguleerde activiteiten 
heeft gelegd. Elia moest dus de niet-gereguleerde kosten met een bedrag van € 28.616 vermeerderen 
en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag verminderen. 

58. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de aanpassingen doorgevoerd die de CREG op dit punt 
had gevraagd. 

59. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.5.7. “World Grid” project 

60. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG bijkomende inlichtingen 
gevraagd over een betaling van € [VERTROUWELIJK] in 2020 aan [VERTROUWELIJK] voor het project 
World Grid. Volgens de informatie van Elia ging het over een project dat gepland is over 24 maanden, 
en gestart is in 2018, met [VERTROUWELIJK]. Het project bestudeert de interconnecties tussen Europa 
en de externe hernieuwbare energiebronnen buiten Europa (bijvoorbeeld de Saharawoestijn, 
Groenland en het Midden-Oosten). De ontwikkeling van productiecapaciteiten van hernieuwbare 
energie en de ontwikkeling van opslagcapaciteiten worden eveneens onderzocht. De output van deze 
studie bestaat uit technische verslagen, wetenschappelijke publicaties alsook modellen en algoritmes. 
Na analyse heeft de CREG vastgesteld dat ook in 2019 een bedrag van € [VERTROUWELIJK] door Elia 
werd betaald. De jaarlijkse kosten van € [VERTROUWELIJK] vertegenwoordigen de vergoeding van het 
postdoctoraat en andere onderzoekers die aan deze studie hebben meegewerkt. Volgens Elia werd 
deze studie integraal ten laste van de gereguleerde activiteiten gelegd omdat zij door Elia werd 
opgestart zonder samenwerking met een andere entiteit van de groep, noch voor de opstart, noch 
voor de uitvoering ervan. De CREG was van oordeel dat de resultaten van deze studie niet enkel zullen 
worden gebruikt voor de Belgische gereguleerde activiteiten, maar dat zij ook indicaties zullen 
opleveren voor de andere ondernemingen van de Elia groep. Omwille van voormelde redenen heeft 
de CREG 50 % van kosten van 2019 en 2020 verworpen en moest Elia de niet-gereguleerde kosten met 
een bedrag van € [VERTROUWELIJK] vermeerderen en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag 
verminderen. 

61.  Elia heeft in haar aangepast tariefverslag de aanpassingen die door de CREG op dit punt werden 
gevraagd, niet doorgevoerd en heeft hiervoor verwezen naar het contract getekend met 
[VERTROUWELIJK] en naar de verkregen deliverables op basis van dit contract. 

62. Na verder nazicht van het contract getekend met [VERTROUWELIJK] stelt de CREG vast dat de 
doelstelling van dit onderzoek hoofdzakelijk de impact op de Belgische markt betrof. De CREG is dus 
van mening dat de bijkomende verklaringen gegeven door Elia volstaan en dat de vraag tot aanpassing 
die zij initieel formuleerde niet langer relevant is. 
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4.5.8. Jaarverslag 2019 

63. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG gecontroleerd of Elia de 
kosten voor het opmaken van het jaarverslag 2019 van de Elia groep (met bijhorende documenten) 
correct heeft verdeeld volgens de verdeelsleutel bedoeld in artikel 30 van de tariefmethodologie die 
door de netbeheerder werd voorgesteld en door de CREG werd goedgekeurd bij het begin van de 
regulatoire periode. Voor de huidige regulatoire periode werd deze verdeelsleutel als volgt bepaald: 
50 % ten laste van de gereguleerde activiteiten en 50 % ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten. 
De CREG heeft vastgesteld dat Elia vergeten is om de kosten met betrekking tot voormeld project te 
verdelen volgens voormelde verdeelsleutel, en dat deze kosten volledig ten laste van de gereguleerde 
activiteiten werden gelegd. Elia moest dus de niet-gereguleerde kosten met een bedrag van 
€ [VERTROUWELIJK] vermeerderen en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag verminderen. 

64. In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia de aanpassingen doorgevoerd die door de CREG op 
dit punt werden gevraagd. 

65. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

66. Met betrekking tot het boekjaar 2021 verwacht de CREG van Elia dat de personeelsleden de 
gepresteerde uren in verband met de opmaak van het jaarverslag 2020 van de Elia groep registreren. 

4.5.9. Uurprijzen gebruikt voor het valoriseren van punctuele prestaties uitgevoerd voor niet-
gereguleerde activiteiten en de toeslagen 

67. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG vastgesteld dat de 
uurprijzen die in 2020 werden gebruikt voor het valoriseren van punctuele prestaties uitgevoerd voor 
zowel niet-gereguleerde activiteiten als voor de toeslagen gemiddeld met 4,71 % werden onderschat 
omdat er bij de berekening van de uurkost geen rekening werd gehouden met een storting van 
€ 7.102.144 aan het pensioenfonds. Dit betekende dat het bedrag van de vergoedingen, sociale lasten 
en pensioenen toegewezen aan de niet-gereguleerde activiteiten en de toeslagen te laag was. Elia 
moest dus: 

- de kosten ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten met € 192.3106 vermeerderen; 

- de kosten ten laste van de toeslagen met € 92.3327 vermeerderen; 

- de beheersbare kosten met een € 284.643 verminderen. 

68. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de aanpassingen doorgevoerd die door de CREG in 
verband met dit punt werden gevraagd, waarbij tevens rekening werd gehouden met een correctie – 
ten gunste van de netgebruikers – van een andere fout die werd opgemerkt in het tariefverslag. Elia 
heeft vervolgens ook de niet-beheersbare opbrengsten van het bedrag van de geproduceerde vaste 
activa, de finale RAB-waarde en de billijke marge gecorrigeerd.  

69. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

 

6 Dit bedrag stemt overeen met 4,71 % van de prestaties die door Elia werden toegekend aan niet-gereguleerde activiteiten, 
verminderd met de prestaties toegekend aan Nemo Link (elders behandeld), vermeerderd met de prestaties die moeten 
worden toegekend aan de niet-gereguleerde activiteiten in het kader van het project “Accelerating to net zero: redefining 
energy and mobility”. 
7 Dit bedrag stemt overeen met 4,71 % van de prestaties die door Elia aan de toeslagen zijn toegewezen. 
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70. Teneinde geschikte transferprijzen te garanderen, zonder de administratieve last voor Elia 
onnodig te laten toenemen, gaat de CREG voor de komende jaren akkoord met het mechanisme 
voorgesteld door Elia, nl.: 

« Als blijkt dat de uren die effectief werden gepresteerd voor de gereguleerde activiteiten (met inbegrip 

van Nemolink) zoals opgenomen in tabel 22 bis vermenigvuldigd met de geraamde transferprijzen per 

uur liggen tussen 97% en 103% van het totaal aan kosten voor vergoedingen, sociale lasten en 

groepsverzekeringen die ex post worden vastgesteld, zoals opgenomen in tabel 22 van het 

tariefverslag, zullen de geraamde kosten als geschikt beschouwd worden en zullen ze niet leiden tot 

een verwerping/vraag tot herberekening ex post van de CREG. In het tegengestelde geval zal Elia, uit 

eigen initiatief, voor de indiening van haar tariefverslag, de geraamde transferprijzen per uur die zij 

had toegepast aanpassen en in haar tariefverslag vervangen door de werkelijke transferprijzen per uur 

die ex post werden vastgesteld. »8 

4.6. Stap 4 : onderzoek van de beheersbare kosten  

71. Zoals vermeld in tabel 1 heeft Elia in haar tariefverslag initieel een totaal saldo van 
€ - 18.511.212 € voor de beheersbare kosten gerapporteerd. 

72. Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in stap 3 en na een grondige analyse van 
de beheersbare kosten gerapporteerd door de netbeheerder, heeft de CREG in haar ontwerpbeslissing 
een aantal punten geïdentificeerd die een aanpassing vereisten. De gevolgen die Elia aan deze vragen 
tot aanpassing heeft gegeven, worden hierna geanalyseerd. 

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

4.6.1. Algemene opmerking 

74. In haar onderzoek van de beheersbare kosten heeft de CREG een aantal details van 
resultatenrekeningen opgevraagd om na te gaan of de beheersbare kosten geen elementen bevatten 
met betrekking tot activiteiten van de Group die geheel of gedeeltelijk ten laste van de niet-
gereguleerde activiteiten moeten worden gelegd. Daarnaast heeft de CREG details (facturen) 
opgevraagd van de diensten voor ‘consultancy’ die als gereguleerde activiteit worden geboekt. De 
controle van deze elementen wordt bemoeilijkt door talrijke overboekingen (in de analytische 
rekeningen) waardoor vaak bijkomende analyses (moeten) worden opgevraagd bij de financiële 
diensten van Elia. De CREG verzoekt Elia om in de komende maanden te overleggen om deze controles 
op een efficiënte en minder tijdrovende manier te kunnen uitvoeren. 

 

8 Vrije vertaling van: « S’il s’avère que les heures effectivement prestées pour les activités régulées (en ce inclus Nemolink) 
telles que reprises au tableau 22 bis multipliées par les prix de transfert horaires prévisionnels sont compris entre 97% et 103% 
du total des coûts pour rémunérations, charges sociales et assurances groupe constatés ex-post, tels que repris dans le Tableau 
22 du rapport tarifaire, les coûts prévisionnels seront considérés comme adéquats et ne donneront pas lieu à un rejet / 
demande de re-calcul ex-post de la part de la CREG. Dans le cas contraire, Elia devra, de sa propre initiative, avant 
l’introduction de son rapport tarifaire, adapter les prix de transfert horaires prévisionnels qu’elle avait appliqués et les 
remplacer par les prix de transfert horaires réels constatés ex-post pour corriger son rapport sur les soldes tarifaires » 
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4.6.2. Opbrengsten in mindering van de beheersbare kosten 

4.6.2.1. Terugvorderingen van de verzekeringen 

75. De tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2020-2023 voorziet dat de terugvorderingen 
van verzekeringen verdeeld worden in beheersbare en niet-beheersbare categorieën in functie van de 
kosten waarmee ze verband houden. Als de terugvorderingen van een bepaald schadegeval het totaal 
van de kosten overstijgen, wordt het saldo als beheersbaar beschouwd. Gelet op het onvermijdelijke 
tijdsverloop tussen het zich voordoen van deze kosten en de terugvordering ervan, kan deze verdeling 
natuurlijk slechts uitgevoerd worden bij het afsluiten van elk project dat betrekking heeft op een 
schadegeval.  

76. In het kader van de controle van de saldi 2019, had de CREG aan Elia begin 2020, laten weten 
dat, voor schadegevallen die op het einde van 2019 nog niet afgesloten waren, de bepalingen van de 
tariefmethodologie van de regulatoire periode 2020-2023 van toepassing zullen zijn en dat een 
herklassificatie van de eerder ontvangen recuperaties nodig zou kunnen zijn. 

77. Tijdens de herfst 2020 hebben de CREG en Elia de verwerking van terugvorderingen van de 
verzekeringen die nog lopend zijn of die tussen de regulatoire periodes vallen, besproken. De 
overeenkomst kan als volgt worden samengevat: 

“Voor een bepaald geval kan er enkel een positief beheersbaar saldo zijn (dekking beheersbare kosten 

>= 100 %) op alle voorgaande jaren als het niet-beheersbaar saldo op alle voorgaande jaren en vanaf 

1 januari 2020 nul bedraagt (dekking niet-beheersbare kosten = 100 %).” 

Bij deze overeenkomst werd een uitzondering voorzien die, hoewel ze volgens Elia onwaarschijnlijk is, 
als volgt kan worden samengevat: 

“In het geval de CAPEX (niet-beheersbaar) gedragen wordt in het jaar dat volgt op de laatste 

recuperatie van de verzekering, zal bovenvermelde overeenkomst niet meer van toepassing zijn en het 

is nodig dat er opnieuw overleg plaatsvindt om een oplossing te vinden in overeenstemming met de 

tariefmethodologie”. 

78. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG vastgesteld dat er voor 
het project “SI-10631-Explosion Tfo 12 220/150 Monceau/Sambre” tot eind 2019 bijvoorbeeld 
ongeveer € [VERTROUWELIJK] aan beheersbare kosten nodig waren, € [VERTROUWELIJK] aan niet-
beheersbare kosten en er kon € [VERTROUWELIJK] van de verzekering worden gerecupereerd 
(beschouwd als beheersbare kosten volgens de bepalingen van de tariefmethodologie 2016-2019). In 
2020 werd een bijkomend CAPEX bedrag van € [VERTROUWELIJK] in de boekhouding opgenomen. 
Aangezien het schadegeval enkele jaren geleden plaatsvond en er reeds aanzienlijke recuperaties 
werden ontvangen, vreesde de CREG dat er sprake was van bovenvermelde uitzondering. Als antwoord 
op de vragen van de CREG over de status van dit verzekeringsdossier heeft Elia bevestigd dat het 
dossier nog niet gefinaliseerd is en dat de eindafrekening nog moet worden opgesteld in de loop van 
het jaar 2021 en nog moet worden overgemaakt aan de verzekeraar zodat nog recuperaties verwacht 
worden in 2021 of 2022. De CREG heeft Elia dus verzocht om bovenvermelde overeenkomst correct 
toe te passen in het kader van haar tariefverslag 2021 en om de CREG proactief te contacteren als zou 
blijken dat geen enkele recuperatie meer wordt ontvangen in het kader van dit verzekeringsdossier. 

4.6.2.2. Opbrengsten uit de verkoop van schroot 

79. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG bijkomende informatie 
gevraagd over de opbrengsten uit de verkoop van schroot en heeft zij vastgesteld dat deze rekening 
inkomsten bevat met betrekking tot activa die zijn afgeschreven en waarvan de minderwaarde werd 
beschouwd als een niet-beheersbare kost. 
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Voor het project van de afbraakwerken op de lijn Mechelen-Schelle dat plaatsvond tussen 2017 en 
2019 en waarvoor gedurende die periode een minderwaarde van € [VERTROUWELIJK] als niet-
beheersbare kost in de boekhouding werd opgenomen, werd in 2020 een bedrag van 
€ [VERTROUWELIJK] voor een verkoop van schroot in de beheersbare opbrengsten opgenomen. De 
CREG was van mening dat het niet redelijk is om de minderwaarde op de activa als niet-beheersbare 
kost op te nemen en om de verkoop van schroot afkomstig van deze activa volledig als een beheersbare 
opbrengst op te nemen. Naar analogie met de procedure met betrekking tot de 
verzekeringsopbrengsten werd een deel van de beheersbare opbrengst door de CREG 
geherkwalificeerd als niet-beheersbare opbrengst en dit voor een bedrag ter hoogte van de 
minderwaarde. De CREG had dus het bedrag van € [VERTROUWELIJK] verworpen als beheersbare 
opbrengst en had dit bedrag getransfereerd naar de niet-beheersbare opbrengsten. 

Voor het project van de afbraakwerken op de lijn Brugge-Eeklo werd voor de periode 2018-2020 een 
minderwaarde van € [VERTROUWELIJK] als niet-beheersbare kost geboekt In 2020 bedraagt de 
verkoop uit schoot voor dit project € [VERTROUWELIJK]. Op basis van dezelfde redenering als in de 
voorgaande paragraaf aanvaardde de CREG niet dat de verkoop van schroot uit afbraakwerken voor 
een bedrag van € [VERTROUWELIJK] werd beschouwd als een beheersbare opbrengst: de CREG had dit 
bedrag getransfereerd naar de niet-beheersbare opbrengsten. 

Samengevat had de CREG € 209.1329 aan beheersbare opbrengsten getransfereerd naar de niet-
beheersbare opbrengsten. 

Voor de site Rimières werd in 2020 een minderwaarde (niet-beheersbare kost) van 
€ [VERTROUWELIJK] opgenomen in de boekhouding voor de ontmanteling van een transfo (T9). In het 
antwoord naar aanleiding van de bijkomende vragen hieromtrent heeft Elia gemeld dat de verkoop 
van schroot van deze transfo (voor een nettobedrag van k€ [VERTROUWELIJK]) in 2021 plaatsvond en 
dat het schadedossier bij de verzekeraar waarschijnlijk in 2022 zal worden afgesloten (na levering van 
een nieuwe transformator door de leverancier [VERTROUWELIJK]). De CREG verwees naar de 
hierboven aangehaalde principes voor het behandelen van deze verkoop van schroot als niet-
beheersbaar element in 2021 en naar de tariefmethodologie voor de eventuele terugvordering van 
verzekeringsbedragen. 

80. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de wijzigingen die door de CREG op dit punt werden 
gevraagd, niet doorgevoerd. Elia argumenteert dat de vraag van de CREG, volgens haar, niet in 
overeenstemming was met de tariefmethodologie en ook niet gebruikelijk is (deze werkwijze wordt 
sinds 2012 toegepast zonder commentaar van de CREG). Elia heeft ook geargumenteerd dat het 
bedrag van de opbrengst uit de verkoop van schroot opgenomen in het tariefvoorstel werd vastgesteld 
op basis van de werkwijze die de voorgaande jaren werd toegepast, nl. dat de opbrengsten uit verkoop 
van schroot beheersbaar waren. Elia argumenteert dat de opbrengsten uit verkoop van schroot de 
laatste jaren, met toepassing van deze werkwijze inefficiënte posten waren (minder opbrengsten dan 
voorzien in het tariefvoorstel). 

Wat meer specifiek de opbrengsten uit verkoop van schroot voor transfo 9 van Rimières betreft, wenst 
Elia zich, mits het grootste voorbehoud over het standpunt van de CREG, niet uit te spreken aangezien 
het niet gaat over de saldi 2020. Elia stelt echter voor om in de loop van het jaar 2021 contact op te 
nemen met de CREG om het dossier opnieuw te bespreken, voornamelijk in het licht van 
terugvordering van de verzekeringen die normaal voor deze transformator moeten gebeuren.  

81. Na het nemen van haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG van Elia ook 
bijkomende informatie ontvangen over voormelde projecten. Wat de lijn Mechelen-Schelle betreft, is 
gebleken dat het vermelde bedrag betrekking had op een (analytische) boekhoudkundige aanpassing 
die geen enkele invloed had op de inkomsten van 2020. Wat de lijn Brugge-Eeklo betreft, aanvaardt 

 

9 = [VERTROUWELIJK] + [VERTROUWELIJK] 
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de CREG de werkwijze die voor dit project de voorgaande jaren werd goedgekeurd. Wat het dossier 
transfo (T9) van Rimières betreft, is de CREG bereid om de behandeling van de inkomsten van de 
verkoop van schroot in 2021 te bespreken, met name in het kader van een eventuele terugvordering 
via de verzekering. 

82.  De CREG verwijst in dit kader naar een recent advies10 van de CBN over de overige materiële 
vaste activa waarin de ‘buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa’ worden 

opgenomen.  

83. Rekening houdend met voorgaande paragrafen aanvaardt de CREG dat Elia in het aangepast 
voorstel geen correctie heeft uitgevoerd. 

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

84. Zoals vermeld in tabel 1 had Elia in haar tariefverslag initieel een totaal saldo van € 31.742.218 
voor de netto niet-beheersbare kosten gerapporteerd.  

85. Onverminderd de opmerkingen geformuleerd in de voormelde stappen, en na grondige analyse 
van de niet-beheersbare kosten gerapporteerd door de netbeheerder in zijn tariefverslag, had de CREG 
in haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 een aantal punten geïdentificeerd die bepaalde 
opmerkingen of een aanpassing vereisten. Het gevolg dat Elia aan deze vragen tot aanpassing heeft 
gegeven, wordt hieronder geanalyseerd. 

4.7.1. Gebruik van infrastructuur van derden 

86. In 2019 hebben Elia en Nethys de aankoop van het 70 kV net van Nethys door Elia afgerond. 
Deze aankoop vond plaats op 1 juli 2019 met een kalender voor progressieve overdracht van de activa 
aan Elia die op 31 december 2019 werd afgesloten.  

87. Tijdens het jaar 2020 gebruikt nog Elia nog steeds netinfrastructuren met een transmissiefunctie 
van twee distributienetbeheerders : [DNB A] en [DNB B]. Elia wordt geacht om met elk van deze 
beheerders samenwerkingsovereenkomsten en huurcontracten te hebben afgesloten11 

88. In het kader van haar antwoorden op de bijkomende inlichtingen van de CREG heeft Elia de 
aangepaste afrekeningen voor [DNB A], [DNB B] en Nethys bezorgd. 

4.7.1.1. [DNB A] en [DNB B] 

89. De CREG heeft de kosten van de twee netten gecontroleerd en heeft vastgesteld dat er een 
probleem was met de berekening van bepaalde elementen. Tabel 3 toont het overzicht van de kosten 
voor de infrastructuur van derden. 

  

 

10 CBN-advies 2021/09 – Rekening 26 Overige materiële vaste activa gepubliceerd op 23 juni 2021 (https://www.cbn-
cnc.be/nl/adviezen/rekening-26-overige-materiele-vaste-activa) 
11 Het blijkt echter, ondanks de herhaalde vragen van de CREG (zie onder meer de beslissing over de saldi 2016), dat deze 

samenwerkingsakkoorden nog steeds niet ondertekend op geüpdatet zijn. Bovendien zullen deze overeenkomsten moeten 
worden opgesteld tussen de nieuwe transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerder. 
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Tabel 3 : kosten voor infrastructuur van derden van [DNB A] en [DNB B] (tariefverslag van 26 februari 2021) 

  

90. Na een eerste analyse door de CREG van de details van de afrekeningen voor het jaar 2020 en 
van de vragen gesteld aan Elia en Fluvius, werden aangepaste afrekeningen voor het jaar 2020 bezorgd 
voor [DNB A] en voor [DNB B]. 

91. In haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 had de CREG verwezen naar die gewijzigde versies 
dd. 30 april 2020. In de aangepaste afrekening van [DNB B] werden de financiële kosten gecorrigeerd 
naar aanleiding van een onjuiste toewijzing van de intrestlasten aan de hoogspanningsactiviteit. De 
CREG heeft genoteerd dat de hoge financiële kosten de voorgaande jaren eveneens berekend werden 
ten opzichte van de gemiddelde financiële uitstaande schuld. De CREG heeft aan Elia gevraagd om deze 
financiële kosten voor de voorgaande jaren te onderzoeken, haar hierover te informeren en de 
eventuele verkeerde berekeningen te verbeteren. 

92. Naast deze eerste wijziging heeft de CREG eveneens aan Elia gevraagd om aan te tonen dat de 
afrekeningen van [DNB A] en [DNB B] overeenstemden met de bepalingen van de tariefmethodologie 
toegepast voor Elia. De CREG verwees hierbij voornamelijk naar het redelijkheidscriterium 3.6 
opgenomen in artikel 32 van de tariefmethodologie. 

93. Ten eerste had de CREG vastgesteld dat in de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal 
van [DNB B] en [DNB A] voor het jaar 2020 rekening werd gehouden met vorderingen op ten hoogste 
één jaar met betrekking tot de rekening-courantpositie bij de exploitatiemaatschappij 
[VERTROUWELIJK]. Deze rekening-courant wordt gebruikt in het kader van de cash pooling van 
financiële middelen. De CREG is van mening dat deze cash pooling gelijk moet gesteld worden met het 
saldo van de liquide middelen. Overeenkomstig de tariefmethodologie (artikel 15, § 2, 6)) worden de 
benodigde operationele liquiditeiten beperkt tot 2 % van de omzet uit de in België gereguleerde 
activiteiten. De CREG heeft bovendien aan Elia gevraagd om de berekeningen van de behoefte aan 
bedrijfskapitaal van de voorgaande jaren te onderzoeken, haar hierover te informeren en de eventuele 
verkeerde berekeningen te verbeteren 

94. Ten tweede heeft de CREG ook vastgesteld dat de afschrijving op de 
herwaarderingsmeerwaarden in de afrekeningen als niet-beheersbare kost is opgenomen, terwijl die 
volgens artikel 10, 1) van de tariefmethodologie dat verwijst naar artikel 15, § 4 van de 
tariefmethodologie (afschrijving op de historische aanschaffingswaarde) niet mag inbegrepen worden. 
De CREG vraagt dat deze bedragen voor het jaar 2020 in de afrekening worden aangepast. De CREG 
vraagt daarnaast aan Elia om de conformiteit van de toepassing van de tariefmethodologie van de 
voorgaande jaren hieromtrent te onderzoeken, haar te informeren en de eventuele foute 
berekeningen te corrigeren. 

95. In navolging van de vaststellingen uiteengezet in de voorgaarde paragrafen heeft de CREG 
gevraagd de berekeningen van de behoefte aan bedrijfskapitaal, de RAB waarde, de billijke marge en 
de belastingen voor [DNB B] en [DNB A] aan te passen. 

96. In haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG aldus gevraagd de 
infrastructuurkosten van derden met betrekking tot het jaar 2020 met een totaal bedrag van M€ 1,74 
te verminderen en had zij de correcties voor de voorgaande jaren (2018 en 2019) op M€ 2,6 geraamd. 

  

Gebruik van netinfrastructuren 

met een transmissiefunctie Budget 2020

Tariefverslag 2020 

(informatie 

gekend op 

31/12/20)

Verschil 2020

(3=2-1)

Afrekening van de 

kosten 2020 

(inclusief 

stimulans 

beheersbaar)

Impact 

regularisatie 2019 

et correctie 

provisies/ 

ontvangsten

Realiteit 2020           

(6=4+5)

Verwachte impact 

van de 

tariefbeslissing 

2020                   

(7=6-2)

Niet beheersbar 

saldo           (8=6-

1)/(8=5+7)

in EUR 1 2 3 4 5 6 7 8

(DNB A) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

(DNB B) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK) (VERTROUWELIJK)

Totaal van de tarifaire integratie 13.779.617             11.884.127             -1.895.490              14.179.711             -1.895.494              12.284.216             400.089                   -1.495.401              
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97. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia een bedrag van € 2.194.516 gecorrigeerd voor de 
kosten van infrastructuur van derden ‘[DNB A]’ en ‘[DNB B]’. Dit bedrag is samengesteld uit een 
correctie (kostenvermindering) van € 766.187 voor het jaar 2020 en € 1.428.329 voor de jaren 2018 
en 2019. Deze aanpassing betreft: 

a) de aanpassingen van de details voor het jaar 2020; 

b) de aangepaste financiële kosten voor [DNB B] voor het jaar 2020; 

c) de herberekening van de behoefte aan netto bedrijfskapitaal voor de jaren 2018, 2019 en 
2020; 

d) het verwerpen van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarden voor de jaren 
2018, 2019 en 2020; 

e) de billijke marge en de belastingen ten gevolge van de aanpassing van de RAB voor de 
jaren 2018, 2019 en 2020. 

98. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.7.1.2. Nethys 

99. In haar brief van 12 september 2019 is de CREG akkoord gegaan met de aankoop van het 70 kV-
net van Nethys en met de noodzakelijke aanpassingen van de beheersbare en niet-beheersbare 
budgetten. De CREG heeft vastgesteld dat de budgetten van bepaalde elementen van beheersbare 
kosten van Nethys niet overeenstemmen met de aangepaste budgetten aanvaard door de CREG in 
haar schrijven van 12 september 2019.  

100. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG de kostenafrekeningen 
van Nethys voor het boekjaar 2020 geanalyseerd. In 2019 heeft Elia een niet-beheersbare opbrengst 
in de boekhouding opgenomen van € [VERTROUWELIJK] voor het gebruik van het net van Nethys in 
2019. In 2020 werd een bijkomende opbrengst van € [VERTROUWELIJK] in de boekhouding 
opgenomen. In fine moet Elia een bedrag van € [VERTROUWELIJK] recupereren van Nethys, hetzij het 
verschil tussen wat effectief door Elia werd betaald en de werkelijke kosten van Nethys, met inbegrip 
van de impact van de beheersbare stimulans (€ [VERTROUWELIJK]). Rekening houdend met de 
opbrengsten die reeds in de boekhouding zijn opgenomen, moest Elia dus een bijkomende niet-
beheersbare opbrengst van € [VERTROUWELIJK]12 in de boekhouding opnemen. 

101. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia haar niet-beheersbare kosten verminderd met een 
bedrag van € [VERTROUWELIJK], zoals gevraagd door de CREG. 

102. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.7.2. Diensten voor de regeling van de spanning en reactieve energie 

103. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG vastgesteld dat een niet 
verwaarloosbaar deel van de kosten voor de activering van de diensten voor de regeling van de 
spanning en reactieve energie te wijten is aan meer dan [VERTROUWELIJK] start-ups van de centrale 
van [VERTROUWELIJK]. Aangezien de informatie die bezorgd werd door Elia maakte het niet mogelijk 
om de noodzaak van de start-ups van [VERTROUWELIJK] te controleren, noch hun kost, had de CREG 
een bedrag van € 315.000 aan niet-beheersbare kosten verworpen omdat die niet voldoende 
verantwoord waren. 

 

12 = [VERTROUWELIJK] – [VERTROUWELIJK] – [VERTROUWELIJK] 
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104. Naar aanleiding van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft Elia het detail van de start-ups 
van de centrale van [VERTROUWELIJK] bezorgd, alsook de verklaringen over de omstandigheden die 
tot deze start-ups hebben geleid en de oplossingen die werden uitgevoerd om dit naar de toekomst 
toe te vermijden. 

105. Deze bijkomende inlichtingen hebben de CREG overtuigd van de noodzaak van de start-ups en 
van het redelijk karakter van de kosten. Met het akkoord van de CREG heeft Elia haar tariefverslag op 
dit punt dus niet aangepast. 

4.7.3. Vergoedingen voor de aanpassing van de aansluiting en andere 

106. In overeenstemming met de tariefmethodologie is het mogelijk dat Elia, in geval van een 
unilaterale beslissing van Elia om het net aan te passen met een impact op de aansluiting van een 
netgebruiker, moet bijdragen voor de nieuwe aansluiting van deze netgebruiker. 

107. In 2013 heeft Elia bij de CREG een voorstel ingediend tot bijdrage aan de kosten van een nieuwe 
aansluiting van [VERTROUWELIJK] aan een nieuw substation 150 kV in [VERTROUWELIJK]. Met haar 
brief van 12 december 2013 heeft de CREG dit voorstel goedgekeurd. Het bedrag van de bijdrage die 
werkelijk aan [VERTROUWELIJK] werd betaald mocht, behoudens voorstel en beslissing in die zin, in 
geen geval groter zijn dan het bedrag goedgekeurd door de CREG. 

108. De totaliteit van de bijdrage, zoals goedgekeurd door de CREG, werd in verschillende schijven 
aan [VERTROUWELIJK] betaald en de laatste betaling gebeurde in 2017. 

109. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG vastgesteld dat een 
bedrag van € 326.315 aan [VERTROUWELIJK] werd betaald “in het kader van de uitvoering van een 
nieuwe aansluiting 150 kV van het subtractiestation van [VERTROUWELIJK]”. Als antwoord op de 
vragen van de CREG, heeft Elia meegedeeld dat het ging om de terugbetaling van een overschot aan 
supplementen die aan [VERTROUWELIJK] werden gefactureerd in het kader van de uitvoering van de 
aansluiting. Aangezien deze verklaring het niet mogelijk maakte om eenduidig te besluiten dat dit 
bedrag de maximale bijdrage, goedgekeurd door de CREG niet overschreed, heeft de CREG Elia 
verzocht om een duidelijke en volledige afrekening van de facturen te bezorgen alsook alle informatie 
die het redelijke karakter van deze kost zou kunnen aantonen. In afwachting van deze informatie heeft 
de CREG de niet-beheersbare kost van € 326.315 verworpen, aangezien die onvoldoende verantwoord 
was. 

110. Naar aanleiding van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft Elia een afrekening aan de 
CREG bezorgd van de facturen met betrekking tot het project van [VERTROUWELIJK] in 
[VERTROUWELIJK]. De CREG heeft vastgesteld dat het verworpen bedrag wel degelijk de maximale 
bijdrage goedgekeurd door de CREG overschrijdt. Elia heeft bijgevolg de niet-beheersbare kosten met 
een bedrag van € 326.315 verminderd in haar aangepast tariefvoorstel. 

111. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.7.4. Vennootschapsbelasting 

112. In haar tariefverslag van 26 februari 2021 heeft Elia het volgende vermeld: 

“de werkelijke belastingsvoet op het einde van het jaar bedraagt 26,06 % en wordt door verschillende 

factoren beïnvloed. 

- (…) 

- de fiscale ruling tussen Elia Transmission en Elia Asset van toepassing voor de periode 2020-2023 in 

aanvraag. De 2020-2023 ruling is nog niet definitief bevestigd door DVA, maar de eindbeslissing is 
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voorzien voor maart 2021. De methode zoals beschreven in de ruling aanvraag werd toegepast in de 

berekening van de belastingen voor het jaar 2020”13. 

113. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 had de CREG gepreciseerd dat de 
methode gebruikt voor de berekening van de belastingen voorlopig werd aanvaard maar dat zij, in 
functie van de datum van de beslissing van de dienst voorafgaande beslissingen, hetzij in het 
aangepaste tariefverslag 2020, hetzij in het tariefverslag 2021, zal moeten worden aangepast indien 
nodig. 

114. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia het bedrag van de vennootschapsbelasting aangepast 
ten gevolge van de aanpassingen aan het tariefverslag. De CREG heeft ook een kopie ontvangen van 
de beslissing van de dienst voorafgaande beslissingen die in lijn is met de methode die Elia in haar 
aangepast tariefverslag gebruikt voor de berekening van de vennootschapsbelasting. 

115. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.8. Stap 6 : onderzoek van de beïnvloedbare kosten 

116. Elia heeft initieel een totaal saldo van € -2.408.348 voor de beïnvloedbare kosten gerapporteerd.  

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

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

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

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

120. Na analyse formuleert de CREG geen bijkomende opmerkingen aan de opmerkingen 
geformuleerd in de andere stappen. 

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

121. Zoals vermeld in tabel 1 heeft Elia in haar tariefverslag initieel een globaal saldo van 
€ 14.790.033 gerapporteerd voor de totale vergoeding van de gereguleerde activiteiten in België. 

122. Na grondige analyse van de verschillende componenten van de totale vergoeding van de 
netbeheerder had de CREG in haar ontwerpbeslissing een aantal punten geïdentificeerd die 

 

13 Vrije vertaling van: « Le taux réel d’impôts à fin d’année s’élevait à 26,06 % et est impacté par différents facteurs.  

- (…) 
- Le ruling fiscal entre Elia Transmission et Elia Asset en demande applicable pour la période 2020-2023. Le ruling 2020-2023 
n’est pas encore finalement confirmé par la SDA, mais la décision finale est prévue pour mars 2021. La méthode telle que 
décrite dans la demande de ruling a été appliquée dans les calculs d'impôts pour l'année 2020. » 
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opmerkingen of een aanpassing vereisten. De gevolgen die Elia aan deze vragen tot aanpassing heeft 
gegeven, worden hierna geanalyseerd. 

4.10.1. Stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten 

123. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 had de CREG gepreciseerd dat het bedrag 
van de stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten moest herberekend worden rekening 
houdend met de volgende elementen: 

- het verminderen van de beheersbare kosten ten gevolge van vaststellingen van de CREG 
in de voorgaande stappen; 

- het verminderen van de beheersbare enveloppe met € 78.486 om rekening te houden 
met de definitieve waarden van de gezondheidsindex en van de index van de 
consumptieprijzen.  

124. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de wijzigingen doorgevoerd die door de CREG werden 
gevraagd. 

125. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.10.2. Stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten 

126. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 had de CREG incoherenties vastgesteld 
in de berekening van de stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten, namelijk op het vlak 
van de toepassing van het volume-effect en het in rekening brengen van boetes: de CREG komt tot een 
stimulans voor belastingen van € 285.993, hetzij een stijging van € 105.186 ten opzichte van de 
stimulans gerapporteerd door Elia. 

127. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de wijzigingen doorgevoerd die door de CREG werden 
gevraagd. 

128. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.10.3. Stimulans voor de kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden 
gesteld 

129. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 had de CREG vastgesteld dat het bedrag 
van de stimulans € 1.890.710 bedraagt voor het jaar 2020. Dit totale bedrag kan als volgt uitgesplitst 
worden tussen de 3 streams van de stimulans: 

- € 1.624.317 voor stream 1 “niet-gevalideerde gegevens”: 352 dagen waarop 100 % van 
de stimulans werd behaald, 7 dagen waarop een fractie van de stimulans werd behaald 
en tenslotte 7 dagen waarop geen enkele stimulans werd behaald; 

- € 138.880 voor stream 2 “gevalideerde gegevens”: de stimulans werd hier slechts tijdens 
1 van de 12 maanden van het jaar behaald; 

- € 127.505 voor stream 3 “historische gegevens”: de stimulans werd slechts tijdens 28 van 
de 366 dagen van het jaar behaald. 

130. Elia had een stimulans van € 1.937.742 opgenomen, waardoor het bedrag van de stimulans voor 
belastingen dus met € 47.031 moet worden verminderd. 
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131. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de wijzigingen doorgevoerd die door de CREG werden 
gevraagd. 

132. Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

4.10.4. Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling 

133. In haar tariefverslag heeft Elia een stimulans opgenomen van € 1.040.817. Van de 11 projecten 
die door de CREG zijn goedgekeurd in haar beslissing (B)658E/64 van 23 december 201914 maakten 9 
projecten het voorwerp uit van operationele uitgaven in 2020. De CREG heeft de details van de 
bedragen en de toepassing van de plafonnering van 150 % op de budgetten gecontroleerd. De CREG 
formuleert hierbij geen opmerkingen behalve over het in rekening brengen van exploitatiesubsidies, 
zoals hierna uiteengezet. 

134. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG aan Elia gevraagd om de 
exploitatiesubsidies, die tijdens het jaar ontvangen werden en die verband houden met de projecten 
van het plan van onderzoek en ontwikkeling rechtstreeks van de berekening van de stimulans af te 
trekken. 

135. Tijdens haar hoorzitting heeft Elia haar standpunt verdedigd dat de vermindering van de 
exploitatiesubsidies niet in overeenstemming was met de modaliteiten van de berekening van de 
stimulans. 

136. Na analyse gaat de CREG akkoord met het standpunt verdedigd door Elia. 

137. Met akkoord van de CREG heeft Elia het resultaat van de stimulans voor onderzoek en 
ontwikkeling in haar aangepast tariefverslag bijgevolg niet aangepast. 

4.10.5. Stimulans ter verbetering van de bevoorradingscontinuïteit 

138. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG vastgesteld dat de 
stimulans van € 2.479.662 die door Elia werd geregistreerd, overeenstemt met een gemiddelde AIT 
van 2,89 min en dat de AIT van korte onderbrekingen (< 3 min) niet inbegrepen is. De 
tariefmethodologie 2020-2023 voorziet nochtans dat voor de berekening van de stimulans ook 
rekening moet worden gehouden met de korte onderbrekingen, ondanks hun minieme impact op het 
gebied van AIT. In antwoord op een vraag van de CREG heeft Elia een aangepaste waarde van de 
gemiddelde AIT bezorgd van 2,92 minuten, zodat de stimulans € 2.467.860 bedraagt. Daarom had de 
CREG aan Elia gevraagd om het bedrag voor belastingen van deze stimulans te verminderen met 
€ 11.802. 

139. In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de wijzigingen doorgevoerd die door de CREG werden 
gevraagd. 

140.  Op die manier voldoet Elia aan de vraag tot aanpassing van de CREG. 

  

 

14 Beslissing (B)658E/64 over het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia System Operator voor de regulatoire 

periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de 
tariefmethodologie; 23 december 2019 
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4.10.6. Stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht – scarcity pricing 

141. Beslissing (B)658E/63 van de CREG van 21 november 2019 over de doelstellingen die door de 
nv Elia System Operator in 2020 moeten worden behaald in het kader van de stimulans ter bevordering 
van het systeemevenwicht, bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie, vermeldt over deze 
scarcity pricing stimulans het volgende: 

 

 

142. In het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 komt de CREG na analyse van de 
documenten opgeleverd door Elia tot de volgende vaststellingen: 

- de kritische studie uitgevoerd door Elia en (in het bijzonder) het raadplegingsdocument 
stellen een unilaterale en onevenwichtige analyse voor van het voorgestelde “scarcity 
pricing” mechanisme; 

- de kritische studie uitgevoerd door Elia bevat zeker bepaalde algemene bepalingen met 
betrekking tot de studie, het beginpunt en de conclusie, in het licht van de specifieke 
Belgische en Europese context; 

- de bespreking van de voor- en nadelen van het design voorgesteld in de CORE studie, 
rekening houdend met het regulatoire kader, gebeurde in een poging om aan te tonen of 
te laten blijken dat het voorgestelde mechanisme niet legaal, haalbaar of wenselijk was; 

- een aspect van de recente regulatoire regelgeving werd op een correcte manier door Elia 
in de verf gezet; 
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- in tegenstelling tot wat in de beslissing van de CREG werd gevraagd, werd de technische 
haalbaarheid van de variant voorgesteld door CORE en in het bijzonder zijn interactie met 
de platformen MARI en PICASSO niet expliciet onderzocht; 

- terwijl de beslissing van de CREG expliciet had gevraagd om meerdere alternatieven voor 
te stellen, werd er door Elia slechts één “alternatief” voorgesteld; 

- dit “alternatief” voorgesteld door Elia maakt het echter niet mogelijk om de doelstellingen 
met betrekking tot een meer correcte vergoeding van de reserves te behalen. Ze wijkt af 
van het voorstel van de CORE zonder verklaring van zijn goede werking, terwijl de 
informatie ontvangen in juli 2020 daarentegen aantoonde dat het “alternatief” dat door 
Elia wordt overwogen, niet kon werken; 

- in tegenstelling tot wat er werd gevraagd in de beslissing (B)658E/63 van de CREG, werd 
het voorgestelde “alternatief” niet gemaakt in overleg met de CORE aangezien de 
bepalende elementen van het voorgestelde design niet werden opgenomen; 

- er werd wel degelijk een implementatieplan voorgesteld; 

- de publieke raadpleging werd georganiseerd maar ze was niet gebaseerd op een volledige 
en correcte beschrijving van de vraag. 

Zodoende heeft de CREG erkend dat drie elementen ontwikkeld door Elia op een positieve manier 
bijdragen tot de realisatie van de stimulans, nl. de algemene bepalingen opgenomen in de studie, een 
punt dat verband houdt met de recente regulatoire regelgeving dat op een correcte manier in de verf 
werd gezet en het implementatieplan. De andere voormelde elementen maakten het echter niet 
mogelijk om aan Elia het maximale beoogde bedrag van de stimulans toe te kennen. Zodoende 
overwoog de CREG in haar ontwerpbeslissing om slechts een bedrag van € 150.000 aan Elia toe te 
kennen voor de “scarcity pricing” stimulans. Het bedrag voor belastingen van de stimulans moest dus 
met € 350.000 verminderd worden. 

143. In haar aangepast tariefverslag was Elia van mening dat alle doelstellingen van de stimulans 
werden behaald en dat Elia dus recht had op het maximale bedrag van de stimulans, nl. € 500.000. Elia 
meent in het bijzonder dat: 

- de vaststellingen met betrekking tot de kwaliteit van de analyse, het verslag en de 
uitgevoerde publieke raadpleging ongerechtvaardigd zijn en dat de verklaringen van de 
CREG over een mogelijke partijdigheid van Elia bij het uitvoeren van de analyse misplaatst 
en onterecht zijn; 

- de haalbaarheid van de interactie met MARI & PICASSO op adequate wijze werd 
bestudeerd; 

- het alternatieve voorstel geformuleerd door Elia voldoet aan de eisen van de stimulans, 
voldoende wordt gemotiveerd in de studie en werd overeengekomen met de CORE van 
de UCL. Het feit dat geen enkel ander alternatief werd onderzocht is een logisch gevolg 
van de uitgevoerde analyse; 

- zij zelf op meerdere punten verder is gegaan dan de strikte vereisten van de stimulans. 

144. Betreffende de verklaringen die Elia in het kader van haar aangepast tariefverslag formuleert en 
bovenop de vaststellingen die reeds in de ontwerpbeslissing werden opgenomen, benadrukt de CREG 
het volgende: 

- betreffende de workshop die op 2 juli 2020 door Elia werd georganiseerd met de 
marktspelers, heeft de CREG in een mail aan Elia dd. 1 juli 2020 duidelijk haar 
ontevredenheid en haar talrijke opmerkingen geuit over de inhoud van de presentatie die 
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haar op 29 juni 2020 werd bezorgd. Aan het begin van deze workshop heeft de CREG 
eveneens gemeld dat zij als observator aanwezig was en dat het uitblijven van een reactie 
van haar kant niet betekende dat zij akkoord was met hetgeen tijdens de workshop werd 
gezegd. Sindsdien is de positie (cfr. ontevredenheid) van de CREG over de 
werkzaamheden van Elia uitgevoerd in het kader van de stimulans zeer goed gekend door 
Elia; 

- betreffende de drie studies uitgevoerd door de CORE die de CREG op 6 juli 2020 aan Elia 
heeft overgemaakt, bevestigt de CREG het belang van de resultaten van die studies voor 
het ontwerp van een (alternatief) “scarcity pricing” mechanisme, aangezien een 
alternatief zoals “Omega”15 in deze studies expliciet werd onderzocht en dat de conclusies 
van die studies reeds aantoonden dat een dergelijk alternatief niet correct kon 
functioneren. Jammer genoeg , heeft Elia geoordeeld dat het in aanmerking nemen van 
deze studies niet prioritair was, en dat deze elementen in strikte zin geen deel uitmaken 
van de taken verbonden aan de stimulans. Aangezien andere studies, die even recent zijn, 
weliswaar wel (à charge) door Elia gebruikt worden , is de positie die Elia inneemt niet 
aanvaardbaar voor de CREG ; 

- de publicatie door Elia in september 2020 van het publieke raadplegingsdocument waarin 
voor de eerste keer het zogenaamde “Omega” alternatief en de juridische analyse ter 
sprake kwam, gebeurde zonder voorafgaand overleg met de CREG, die voor een 
voldongen feit werd gesteld. Dit publiek raadplegingsdocument vermeldt de voordelen 
van het mechanisme voorgesteld door de CORE niet en benadrukt ontegensprekelijk de, 
voornamelijk juridische, obstakels voor de uitvoering ervan door zich te baseren op een 
juridische studie uitgevoerd door een externe dienstverlener die enkel de argumenten “à 
charge” voorstelt en die als bijlage aan het raadplegingsverslag is toegevoegd. De CREG 
benadrukt in dit verband dat deze juridische studie het door de CREG beoogde “scarcity 
pricing” mechanisme aan de marktspelers voorstelt als manifest incompatibel met het 
Europese energierecht en de regelgeving op vlak van staatssteun. Volgens de CREG 
moeten de besluiten van deze studie nochtans sterk genuanceerd worden onder meer 
aangezien: 

• niet blijkt dat de toepassing van een “adder” op de prijzen niet in overeenstemming 
is met artikel 3 van verordening 2019/943 dat het volgende vereist: “de 
prijsvorming vindt plaats op basis van vraag en aanbod” en “de marktvoorschriften 
moedigen de vrije prijsvorming aan”; 

• de studie een verkeerde interpretatie geeft aan de toepassing van artikel 10(1) van 
verordening 2019/943 op het voorgestelde “scarcity pricing” mechanisme, in de zin 
dat een “adder” die ex post wordt toegepast op de prijs van een platform geen 
prijslimiet lager dan het marktaanbod vormt; 

• wanneer het gaat om de toepasbaarheid van het “scarcity pricing” mechanisme op 
de BSP, de enige mogelijke lezing van artikel 20(3) (c) van verordening 2019/943 
die niet leidt tot een tegenstrijdigheid of een fout bij de bewoording ervan, 
onvermijdelijk leidt tot het oordelen dat deze bepaling de BSP betreft16; 

 

15 Elia heeft dit zogenaamde “Omega” alternatief nooit vermeld bij de CREG tot in september 2020, in het kader van de 

publieke raadpleging. 
16 Zoals Elia weet werd dit punt meermaals bevestigd door ACER, onder meer in haar beslissing 01/2020 alsook op 
19 november 2020 in een e-mail aan de CREG. 
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• de studie belangrijke twijfels uit over de compatibiliteit van het voorgestelde 
mechanisme met de regelgeving op vlak van staatssteun zonder een goede analyse 
dienaangaande te hebben gemaakt. 

Tot slot benadrukt het publiek raadplegingsdocument onvermijdelijk de onwenselijkheid 
en de juridische onhaalbaarheid van het voorstel van de CORE. De CREG kan niet 
aanvaarden dat Elia zich verschuilt achter vermeende juridische obstakels en deze 
onwenselijkheid om de technische implicaties van de voorgestelde mechanismen (CORE 
design & zogenaamde "Omega" alternatief en andere alternatieven) niet verder te 
onderzoeken; 

- Elia erkent in haar aangepast tariefverslag dat, omwille van de vermeende irrelevantie 
van deze analyse, de verbanden met de projecten MARI en PICASSO slechts zeer 
oppervlakkig door Elia werden geanalyseerd. Zodoende stelt de CREG vast dat het design 
voorgesteld door Elia, dat, ter herinnering, moest “rekening houden met opgelegde 
beperkingen” door deze twee projecten, niet voldoende werd ontwikkeld; 

- De stimulans voorziet expliciet dat de toekenning van het bedrag van € 500.000 “is 
onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan 
door de CREG”. Gelet op het voorafgaande, kan de CREG redelijkerwijze niet aanvaarden 
dat alle taken die Elia moest uitvoeren in het kader van deze stimulans naar behoren 
werden uitgevoerd. 

145. Tot besluit beslist de CREG dat het bedrag voor belastingen van deze stimulans dus moet worden 
verminderd met € 300.000, gelet op de bijkomende elementen aangebracht door Elia in haar 
aangepast tariefverslag en ten opzichte van de ontwerpbeslissing (B)658E/72 die een verwerping van 
€ 350.000 vermeldde. 

4.10.7. Finale RAB waarde 

146. De finale RAB waarde bedroeg € 5.088.965.245 op 31 december 2020. 

4.11. Stap 9 : onderzoek van de tarifaire verkopen 

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

148. Zoals vermeld in tabel 1 heeft Elia initieel voor de netto gereguleerde verkopen een totaalsaldo 
van € 4.339.512 gerapporteerd. 

149. Het gaat hier om een tarifair overschot : de werkelijke tarifaire omzet is hoger dan degene die 
in het tariefdossier 2020-2023 werd voorzien.  

150. Na analyse heeft de CREG geen manifeste fouten vastgesteld in de gerapporteerde bedragen. 
Het tweede deelsaldo is dus redelijk. 

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

151. Na analyse heeft de CREG de volgende opmerkingen geformuleerd betreffende de balanssaldi. 
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4.12.1. Ondersteuning hernieuwbare energie in Vlaanderen 

152. Elia heeft aan de CREG details verstrekt over de bewegingen van het jaar 2020. Elia heeft nog 
een veiling van certificaten kunnen organiseren waardoor het effect op de rekeningen beperkt is. Uit 
de bijkomende inlichtingen blijkt echter dat de waardering van de stock van certificaten per einde 
december 2020 hoger ligt dan de laatst gekende verkoopprijs.  

4.12.2. Financiering van maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG) in 
Vlaanderen 

153. Uit de details met betrekking tot de betaalde bedragen in het kader van de financiering van de 
maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG) blijkt dat in het jaar 2020 een 
bedrag van € 779.736 betaald werd. Dit bedrag is het totaal van alle bedragen betaald aan 
10 verschillende vennootschappen (15 dossiers) waarvan 2 vennootschappen het maximumbedrag 
van € 200.000 hebben ontvangen. De CREG stelt vast dat Elia de controle van deze dossiers heeft 
uitbesteed en dat de administratieve kosten voor het onderzoek van deze dossiers € 129.555 bedraagt 
(of ongeveer 16,61 % van de totale uitbetaalde subsidie). Uit de details blijkt dat voor het onderzoek 
van 6 van de 15 dossiers, de administratieve kosten hoger zijn dan het bedrag aan REG steun dat 
uiteindelijk wordt betaald. De CREG heeft vastgesteld dat Elia in 2020 een aanbesteding heeft 
gelanceerd voor de evaluatie van de subsidieaanvragen, die in de toekomst tot een aanzienlijke 
besparing van de kosten zou moeten leiden. De CREG vraagt aan Elia en de bevoegde instanties om 
een evaluatie te maken van de steunmaatregelen en de administratieve kosten die verband houden 
met de evaluatie ervan, en die uiteindelijk via het tarief voor de dekking van de ODV’s aan de 
gebruikers worden aangerekend.  

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD  

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

155. 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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6. DISPOSITIEF  

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, voornamelijk 
artikel 12; 

Gelet op de tariefmethodologie, voornamelijk hoofdstuk 5.6; 

Gelet op beslissing (B)658E/62 van 7 november 2019 over de vraag tot goedkeuring van het aangepast 
tariefvoorstel 2020-2023; 

Gelet op het tariefverslag van 26 februari 2021 ingediend door de transmissienetbeheerder voor 
elektriciteit met inbegrip van de saldi betreffende het boekjaar 2020; 

Gelet op de bijkomende inlichtingen bezorgd door Elia in haar brief van 9 april 2021; 

Gelet op de ontwerpbeslissing (B)658E/72 van 12 mei 2021 over de vraag tot goedkeuring van het 
tariefverslag ingediend door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi 
met betrekking tot het boekjaar 2020; 

Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting van Elia van 20 mei 2021; 

Gelet op het aangepast tariefverslag van 11 juni 2021 ingediend door Elia en met inbegrip van de saldi 
betreffende het exploitatiejaar 2020, zoals verbeterd door Elia op 30 juni 2021; 

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

 

Overwegende de voorafgaande analyse; 

Overwegende dat de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in zijn aangepast tariefverslag van 
11 juni 2021 voldoende gevolg heeft gegeven aan alle vragen tot aanpassing geformuleerd door de 
CREG in haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021, met uitzondering van de vraag tot vermindering van 
€ 350.000 van het bedrag voor belastingen van de stimulans “scarcity pricing”; 

Overwegende dat het exploitatiesaldo van de transmissienetbeheerder gerapporteerd voor 2020 op 
11 juni 2021 een tekort vertoont van € 17.426.311 (zie tabel 2), met het karakter van een vordering 
van de netbeheerder op de toekomstige tarieven; 

Overwegende dat, ten opzichte van de ontwerpbeslissing, de bijkomende verklaringen van Elia in haar 
aangepast tariefverslag van 11 juni 2021 voor de stimulans “scarcity pricing” niet van die aard zijn dat 
ze het standpunt van de CREG op dit punt fundamenteel veranderen; 

Overwegende dat het exploitatiesaldo van de transmissienetbeheerder dat op 11 juni 2021 voor 2020 
werd gerapporteerd zodoende nog met € 300.000 moet worden verminderd zodat rekening kan 
worden gehouden met de vermindering met hetzelfde bedrag voor belastingen van de stimulans 
“scarcity pricing”; 

Beslist de CREG het exploitatiesaldo te verwerpen dat op 11 juni 2021 werd gerapporteerd voor de 
activiteiten van de transmissienetbeheerder voor het jaar 2020. Dit saldo moet worden verminderd 
met € 300.000 ten gunste van de netgebruikers, hetzij een totaal van € 17.126.311, met het karakter 
van een vordering van de netbeheerder op de toekomstige tarieven. Ten opzichte van het bedrag dat 
initieel op 26 februari 2021 werd gerapporteerd, hebben de verschillende correcties die op vraag van 
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de CREG werden aangebracht, in het voordeel van de netgebruikers, geleid tot een vermindering van 
€ 4.146.869 van de vordering van de transmissienetbeheerder op de toekomstige tarieven 

De CREG beslist de saldi goed te keuren die voor 2020 werden gerapporteerd voor de openbare 
dienstverplichtingen en de toeslagen. 

 

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 

Proces-verbaal van de hoorzitting van 20 mei 2021 met betrekking tot de 

ontwerpbeslissing (B)658E/72 over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit 

met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2020 




