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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) neemt hierbij een 
beslissing over het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium (hierna: Elia) met 
betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting (“ODV”) strategische reserve vanaf 
1 januari 2022 (hierna: het voorstel). 

Elia heeft op 30 september 2021 bij de CREG een tariefvoorstel ingediend dat bestaat uit een ex ante 
verslag over het tarief van de ODV strategische reserve vanaf 1 januari 2022 en op 3 december 2021 
een aangepaste tariefvoorstel ingediend. 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat de beslissing vijf delen:   

1) het wettelijk kader ; 

2) het overzicht van de antecedenten ; 

3) de analyse van het tariefvoorstel van Elia ; 

4)  een algemeen voorbehoud ;  

5) het besluit. 

Het directiecomité van de CREG heeft deze beslissing aangenomen tijdens zijn vergadering van 
17 december 2021. 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  4/14 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

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

« Wet van 29 april 1999 » of « elektriciteitswet »: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt.  

« Elia »: Elia Transmission Belgium nv die met ingang van 1 januari 2020 is aangesteld als beheerder 
van het transmissienet in de zin van artikel 10, § 1 van de wet van 29 april 1999. Elia Transmission 
Belgium nv beschikt eveneens over de nodige licenties van de drie gewesten voor de 
elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV en 70 kV.  Alle elektriciteitsnetten onder haar 
beheer hebben daarom een transmissiefunctie.  

« Tariefmethodologie »: de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2, van de elektriciteitswet en 
vastgelegd door de CREG in haar besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteits-transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023 en is beschikbaar op de website van de 
CREG.  

« Overeenkomst van 6 februari 2018 » de overeenkomst tussen Elia en de CREG van 6 februari 2018 
over de procedures voor goedkeuring van een tariefmethodologie voor het transmissienet voor 
elektriciteit en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, en voor de goedkeuring van de 
tariefvoorstellen en wijzigingen van tarieven en tarifaire toeslagen. Het document is beschikbaar op 
de website van de CREG1. 

« Tariefvoorstel » het geheel van documenten bedoeld in artikel 12, § 6 van de elektriciteitswet en in 
artikel 13 van de overeenkomst van 6 februari 2018. Zo bevat het tariefvoorstel het geraamde totaal 
volume, alle tarieven die ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd (nl. de 
transmissienettarieven enerzijds en de tarieven voor openbare dienstverplichtingen anderzijds) en alle 
andere informatie noodzakelijk voor de controle en de evaluatie van de twee bovenvermelde 
elementen. 

« Aangepast tariefvoorstel »: het tariefvoorstel bedoeld in artikel 15, § 3, 3de lid van de overeenkomst 
van 6 februari 2018. 

« Geactualiseerd tariefvoorstel » : het tariefvoorstel bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 van de 
overeenkomst van 6 februari 2018. 

 

  

 

1 Website van de CREG: https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-
Overeenkomst-Elia.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-Overeenkomst-Elia.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-Overeenkomst-Elia.pdf


 

Niet-vertrouwelijke versie  5/14 

1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 12, § 1, van de elektriciteitswet bepaalt dat de aansluiting, het gebruik van de 
infrastructuren en van de elektrische systemen van de netbeheerder, en desgevallend van de 
ondersteunende diensten het voorwerp uitmaken van tarieven voor het beheer van het transmissienet 
en de netten die een transmissiefunctie hebben. Deze tarieven worden door de CREG geëvalueerd en 
goedgekeurd. De CREG oefent haar bevoegdheden uit in overeenstemming met artikel 23, § 2, 14°, 
van de elektriciteitswet. 

2. Artikel 12, § 5, van de elektriciteitswet bepaalt dat de tariefmethodologie opgesteld door de 
CREG de richtsnoeren in acht moet nemen die deze paragraaf opsomt, waaronder volgende 
richtsnoeren: 

“11° de netto kosten voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door deze wet, 
het decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten, worden verrekend in de tarieven op 
een transparante en niet-discriminerende wijze, conform de toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen; 

12° de belastingen, alsook de taksen en bijdragen van alle aard en de toeslagen die worden 
opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, het decreet of de ordonnantie en hun 
uitvoeringsbesluiten, worden toegevoegd aan de tarieven op transparante en niet-
discriminerende wijze, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen; ” 

3. Artikel 12, § 7, van de elektriciteitswet voorziet: 

“De commissie onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt haar 
gemotiveerde beslissing mee aan de netbeheerder met inachtneming van de invoerings- en 
goedkeuringsprocedure voor de tarieven”.  

4. Artikel 12, § 8, van de elektriciteitswet voorziet dat deze procedure het voorwerp uitmaakt van 
een overeenkomst tussen de CREG en de netbeheerder en dat bij gebrek aan een overeenkomst een 
procedure van toepassing is die wordt bepaald in de wet. 

De overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de 
voorstellen tot wijziging van de tarieven werd op 6 februari 2018 tussen de CREG en de nv Elia System 
Operator afgesloten. Inmiddels werd Elia Transmission Belgium nv, die de gereguleerde activiteiten 
overnam van Elia System Operator nv, aangeduid als transmissienetbeheerder per 1 januari 2020 bij 
ministerieel besluit van 13 januari 2020. De overeenkomst van 6 februari 2018 wordt derhalve geacht 
te zijn overgenomen door  Elia Transmission Belgium nv. 

De artikels 18, 20 en 21 van de overeenkomst van 6 februari 2018 bevatten bepalingen met betrekking 
tot de indiening van een geactualiseerd tariefvoorstel. 

5. Artikel 12ter van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

« Art. 12ter. De commissie motiveert en rechtvaardigt volledig en op omstandige wijze haar 
tariefbeslissingen, zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de 
tariefvoorstellen, teneinde de jurisdictionele controle ervan mogelijk te maken.  Indien een 
beslissing op economische of technische overwegingen steunt, maakt de motivering melding van 
alle elementen die de beslissing rechtvaardigen. 

Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle gegevens die in 
aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken. 

Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar website de 
handelingen met individuele of collectieve draagwijdte die werden aangenomen in uitvoering van 
haar opdrachten krachtens de artikelen 12 tot 12quinquies, alsook iedere gerelateerde 
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voorbereidende handeling, expertiseverslag, commentaar van de geraadpleegde partijen.  Bij het 
verzekeren van deze openbaarheid vrijwaart zij de vertrouwelijkheid van de commercieel 
gevoelige informatie en/of informatie met een persoonlijk karakter.  De commissie stelt hiertoe, 
na overleg met de betrokken elektriciteitsbedrijven, richtsnoeren op die de informatie aangeven 
die binnen het toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid valt. 

De commissie hecht aan haar definitieve handeling een commentaar dat de beslissing om de 
commentaren van de geconsulteerde partijen al dan niet in aanmerking te nemen rechtvaardigt.» 

6. Artikel 23, § 2, 2de lid, 14°, van de elektriciteitswet voorziet dat de CREG de tarifaire 
bevoegdheden uitoefent zoals voorzien in de artikels 12 tot 12quinquies. 

7. De CREG heeft kennis genomen van het ontwerp van Programmawet dat op 1 december 2021 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend2. Dit ontwerp voorziet in het bijzonder in 
de wijziging van het mechanisme voor de financiering van de federale openbare dienstverplichtingen 
van de netbeheerder, waaronder die van de ODV strategische reserve. Voortaan zal de financiering 
van deze openbare dienstverplichting gebeuren door de federale staatsbegroting en niet langer via de 
tarieven van de transmissienetbeheerder. 

De artikels7octies en 7undecies, § 15, zoals gewijzigd door de toekomstige Programmawet luiden 
voortaan als volgt:  

« Art. 7octies. De kostprijs van de strategische reserve wordt gefinancierd overeenkomstig de 
nadere regels bepaald in artikel 21quinquies. De kostprijs is samengesteld uit de kosten gedragen 
door de transmissienetbeheerder overeenkomstig de contracten gesloten ten vervolge van de 
procedure voorzien in artikel 7sexies, §3, en, desgevallend, de kosten die voortvloeien uit de door 
de Koning aan de inschrijvers overeenkomstig artikel 7sexies opgelegde volumes, met aftrek van 
alle eventuele netto inkomsten gegenereerd uit de toepassing van dit hoofdstuk. 

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie, bepaalt 
de Koning de berekeningsmethode en de nadere regels voor de controle van de kosten van de 
maatregelen, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld voor ieder jaar waarin een strategische 
reserve wordt aangelegd. Voornoemde kost wordt vastgesteld overeenkomstig de volgende 
procedure: 

1° uiterlijk op 1 november van ieder jaar waarin een strategische reserve wordt aangelegd 
verricht de commissie een raming van de kost per maand van de maatregelen, bedoeld in het 
eerste lid, met betrekking tot de betrokken winterperiode. Daartoe bezorgt de netbeheerder een 
verslag met de relevante gegevens aan de commissie uiterlijk op 15 september; 

2° uiterlijk op 1 juni van ieder jaar waarin een strategische reserve wordt aangelegd stelt de 
commissie het bedrag van een regularisatie met betrekking tot die voorgaande winterperiode op 
grond van de werkelijke kost die tijdens die winterperiode is voortgevloeid uit de maatregelen 
bedoeld in het eerste lid vast. Daartoe bezorgt de netbeheerder een verslag met de relevante 
gegevens aan de commissie uiterlijk 15 april. Indien er een saldo wordt vastgesteld, dan wordt de 
regularisatie met de Federale Staat uitgevoerd uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de 
regularisatie werd bepaald; 

3° de commissie houdt een inventaris bij met een overzicht voor ieder jaar waarin een strategische 
reserve wordt aangelegd van de geraamde en de werkelijke kost van de maatregelen, bedoeld in 
het eerste lid. 

De Federale Staat, de netbeheerder en de commissie sluiten een protocol teneinde de 
modaliteiten vast te leggen van de maandelijkse ter beschikkingstelling van de middelen met het 
oog op het dekken van de kosten, bedoeld in het eerste lid, alsook teneinde alle gerelateerde en 
overige rechten en verplichtingen van de contractpartijen nader te bepalen. De 
financieringsregels beschreven in voornoemde protocol stellen de netbeheerder in staat om tijdig 
over de bij deze wet bepaalde noodzakelijke middelen te beschikken, met als doel de netto-kost 

 

2 Ontwerp Programmawet, Parl. St.,Kamer, zitt. 2021-2022, nr. 55-2349/1 
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voortvloeiend uit de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tijdig te betalen en voorfinanciering 
van deze netto-kost in hoofde van de netbeheerder te vermijden. 

Art. 7undecies. […] 

§ 15. De opdrachten waarmee de netbeheerder krachtens het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in deze afdeling en in voorkomend geval, de 
opdrachten bedoeld in afdeling 3, wordt belast, maken openbare dienstverplichtingen uit 
waarvan de netto-kosten worden gefinancierd overeenkomstig de nadere regels bepaald in 
artikel 21quinquies, na aftrek van de eventuele inkomsten gegenereerd krachtens het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in deze afdeling en bedoeld in afdeling 3 en 
onverminderd de regels inzake toewijzing van specifieke inkomsten bedoeld in artikel 26, lid 9, 
van de Verordening (EU) 2019/943. 

De kosten van de openbare dienstverplichtingen, vermeld in het eerste lid, omvatten onder meer 
de redelijke en billijke kosten die worden gemaakt door de buitenlandse 
transmissienetbeheerders waarmee een overeenkomst als bedoeld in paragraaf 8, eerste lid, 3°, 
is gesloten voor de ontwikkeling en de uitvoering van de deelname door de onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit aan het Belgische capaciteitsvergoedings-mechanisme voor zover, in het 
geval dat een capaciteitsvergoedingsmechanisme werd geïmplementeerd in de aangrenzende 
lidstaat van de Europese Unie waar de onrechtstreekse buitenlandse capaciteit gesitueerd is, 
tussen de netbeheerders van de twee betreffende lidstaten van de Europese Unie een akkoord 
werd gesloten dat werd goedgekeurd minstens door de commissie met daarin opgenomen de 
voorafgaandelijke aanvaarding dat de kosten van de netbeheerder die verband houden met de 
deelname van de Belgische capaciteit aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme van de 
betrokken Staat, rechtstreeks of onrechtstreeks via het capaciteitsvergoedingsmechanisme van 
deze Staat worden gedragen. 

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie, bepaalt 
de Koning de berekeningsmethode en de nadere regels voor de controle van de kosten van de 
maatregelen bedoeld in het eerste lid voor ieder jaar wordt vastgesteld. Voornoemde kost wordt 
vastgesteld overeenkomstig de volgende procedure: 

1° uiterlijk op 1 november van ieder jaar verricht de commissie een raming van de kost per maand 
van de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot het volgende jaar. Daartoe 
bezorgt de netbeheerder een verslag met de relevante gegevens aan de commissie uiterlijk op 31 
augustus; 

2° uiterlijk op 1 juni van ieder jaar stelt de commissie een bedrag van een regularisatie met 
betrekking tot het voorgaande jaar op grond van de werkelijke kost die tijdens dat voorgaande 
jaar is voortgevloeid uit de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, vast. Daartoe bezorgt de 
netbeheerder een verslag met de relevante gegevens aan de commissie uiterlijk op 15 april. Indien 
er een saldo wordt vastgesteld, dan wordt de regularisatie met de Federale Staat uitgevoerd 
uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de regularisatie werd bepaald; 

3° de commissie houdt een inventaris bij met een overzicht per jaar van de geraamde en de 
werkelijke kost van de maatregelen bedoeld in het eerste lid. 

De Federale Staat, de netbeheerder en de commissie sluiten een protocol teneinde de 
modaliteiten vast te leggen van de maandelijkse ter beschikkingstelling van de middelen bedoeld 
in het eerste lid, met het oog op de voldoening van de verplichtingen van de netbeheerder 
krachtens het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in deze afdeling, alsook teneinde alle 
gerelateerde en overige rechten en verplichtingen van de contractpartijen nader te bepalen. De 
financieringsregels beschreven in voornoemde protocol stellen de netbeheerder in staat om tijdig 
over de bij deze wet bepaalde noodzakelijke middelen te beschikken, met als doel de nettokost 
voortvloeiend uit de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tijdig te betalen en voorfinanciering 
van deze netto-kost in hoofde van de netbeheerder te vermijden.» 

8. De bepalingen van de Programmawet die deze wijzigingen aanbrengen, zullen naar verwachting 
op 1 januari 2022 in werking treden (art. 84). 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

9. Op 30 september 2021 heeft de CREG per mail het ex ante verslag van Elia ontvangen met een 
tariefvoorstel voor de openbare dienstverplichting (hierna ook: ODV) strategische reserve vanaf 
1 januari 2022. 

10. Op 28 oktober 2020 heeft de CREG per e-mail aan Elia bijkomende inlichtingen gevraagd over 
haar tariefvoorstel. Op 18 november 2021 heeft de CREG deze bijkomende inlichtingen per e-mail 
ontvangen. 

11. Per brief van 26 november 2021 heeft de minister van Energie aan de CREG verzocht om bij 
het uitoefenen van haar taken in 2021 reeds rekening te houden met voormeld ontwerp van 
Programmawet en bijgevolg de beslissingen over de ODV-tarieven die zij gewoonlijk neemt in het jaar 
voorafgaand aan het boekjaar niet te nemen in 2021, gelet op de inwerkingtreding van voormelde 
Programmawet voorzien op 1 januari 2022. 

12. Op 2 december 2021 vond er een hoorzitting plaats tussen het directiecomité van de CREG en 
vertegenwoordigers van Elia. 

13. Per brief van 3 december 2021 heeft Elia een aangepast tariefvoorstel ingediend bij de CREG. 

2.2. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

14. Het verslag van Elia van 30 september 2021 vormt een geactualiseerd tariefvoorstel in de zin 
van artikel 18 van de overeenkomst van 6 februari 2018, maar heeft enkel betrekking op de tarieven 
voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen vanaf 1 januari 2021.  

15. Artikel 21 van deze overeenkomst bepaalt:  

“Indien de tarieven worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 18, 19 en 20, dan zijn de 
bepalingen van onderhavige overeenkomst van toepassing […] en in artikel 13, 2e lid van de 
overeenkomst wordt het volgende bepaald: “ […] Voorafgaand aan de indiening van het 
tariefvoorstel organiseert Elia een raadpleging van de betrokken elektriciteitsondernemingen in 
verband met de beslissende elementen van de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige 
tariefvoorstel.” 

16. Als het voorstel gaat over keuzes van Elia over de beslissende elementen van de voorziene 
ontwikkelingen dan had er dus in principe door Elia een openbare raadpleging moeten worden 
georganiseerd. De CREG is echter van mening dat in dit geval een dergelijke openbare raadpleging niet 
nodig is om volgende redenen: 

- het voorstel heeft geen betrekking op de transmissienettarieven voor de gereguleerde 
activiteiten en de diensten van de netbeheerder, maar op de tarieven van de openbare 
dienstverplichtingen die aan hem worden opgelegd en de toeslagen en heffingen die aan 
de tariefstructuur worden toegevoegd; 

- de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en de toeslagen hebben betrekking op 
kosten waarop Elia geen greep heeft en/of op kosten die het gevolg zijn van beslissingen 
van openbare federale en gewestelijke overheden en/of op kosten die het gevolg zijn van 
akten die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een raadpleging; 
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- opdat een raadpleging enig belang zou hebben, moet ze dus betrekking hebben op 
(nieuwe) keuzes die uit meerdere opties zijn gemaakt (de beslissende elementen in de zin 
van artikel 13, 2e lid).  

17. De CREG is dan ook van mening dat er geen reden was om een raadpleging te houden over de 
waarden van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen, noch over de toeslagen. 

3. ANALYSE 

3.1. VOORAFGAANDE OPMERKING 

18. Uit het ontwerp van de Programmawet blijkt dat de kosten van openbare dienstverplichtingen 
in verband met de strategische reserve en het CRM vanaf 1 januari 2022 worden gefinancierd uit de 
begroting van de Staat (via speciale accijnzen en, indien nodig, via de vennootschapsbelasting), en niet 
langer via de transmissienettarieven. Zodra de Programmawet in werking is getreden, is het niet langer 
aan de CREG om de tarieven voor deze openbare dienstverplichtingen goed te keuren, maar om de ex 
ante kost ervan te schatten en de ex post kost te bepalen, om de financiering ervan door de Belgische 
Staat te garanderen. 

Als overgangsmaatregel moet de raming van de kost van de openbare dienstverplichting voor het 
jaar 2022 ten laatste op 15 januari 2022 gebeuren (art. 82, § 1). 

19. Om tegemoet te komen aan de brief van de minister van 26 november 2021 volstaat het voor 
de CREG om zich in onderhavige beslissing uit te spreken over het budget dat Elia heeft voorgesteld 
voor de openbare dienstverplichting strategische reserve voor het jaar 2022 zonder het tarief voor 
deze openbare dienstverplichting goed te keuren. 

3.2. DE EVALUATIECRITERIA VAN DE CREG 

20. In overeenstemming met artikel 18 van de overeenkomst van 6 februari 2018: “[…] waken de 
CREG en Elia erover dat de transmissienettarieven alsook de tarieven voor de openbare 
dienstverplichtingen evenredig blijven en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.” 

21. Wat de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen betreft, zal de CREG tot 
aanpassingen overgaan indien zou blijken dat: 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot systematische en substantiële 
budgetoverschrijdingen; of 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een onevenredig tarief dat niet langer de 
kosten weerspiegelt en ertoe leidt dat Elia gedurende een onredelijke periode met 
substantiële tekorten of overschotten geconfronteerd wordt; of 

- de vastgestelde evolutie aanleiding geeft tot een kruissubsidiëring tussen de gebruikers 
van het transmissienet enerzijds en de afnemers in één of meerdere gewesten anderzijds 
(bv. wanneer belastingen opgelegd worden in één gewest en maar opgenomen zouden 
worden ten laste worden gelegd van de federale nettarieven); 

- Elia niet beschikt over een wettelijke basis of een opdracht van een bevoegde autoriteit 
om de gebudgetteerde taak uit te voeren; 
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- Elia de gebudgetteerde kosten overschat heeft en/of bij het opstellen van zijn budget 
geen rekening heeft gehouden met alle mogelijke kostenbesparende maatregelen die de 
vennootschap onder controle heeft. 

22. Dat aan deze criteria wordt tegemoetgekomen aan de hand van een tarief voor openbare 
dienstverplichtingen of van een toeslag houdt echter niet noodzakelijk een wijziging van de waarde 
ervan in: externe elementen, zoals bijvoorbeeld de wil uitgedrukt door de overheidsinstantie die aan 
de basis ligt van de openbare dienstverplichting of van de toeslag om binnen een redelijke termijn 
tussen te komen, kunnen ervoor zorgen dat de CREG een door Elia voorgestelde wijziging weigert, of, 
omgekeerd, dat ze het behoud van een waarde die niet meer in verhouding staat, goedkeurt. In dat 
geval wordt de beslissing van de CREG naar behoren verantwoord en in de tijd beperkt. 

23. Het spreekt voor zich dat een wettelijke of reglementaire aanpassing van de heffingen en 
toeslagen opgelegd aan de netbeheerder eveneens leidt tot een aanpassing van de 
overeenstemmende tariefcomponent.   

3.3. HET TARIEFVOORSTEL VAN ELIA 

24. Het tariefvoorstel met betrekking tot de ODV strategische reserve voor het jaar 2022 ingediend 
door Elia bevat naast de inleiding de volgende hoofdstukken: 

- het geraamde saldo van de toeslag eind 2021 ; 

- de bepaling van de te financieren kosten van deze toeslag; 

- de bepaling van de volumes waarop de toeslag zal worden toegepast; 

- het voorstel van het tarief voor de toeslag vanaf 1 januari 2022. 

25. De onderstaande tabel toont de raming van de totalen van deze openbare dienstverplichting 
en van het volume waarmee rekening wordt gehouden bij het vastleggen van het tarief. 

Tabel 1 : raming van het tarief van de openbare dienstverplichting strategisch reserve 

 

26. In afwachting van de specifieke financieringsmechanismen voor de strategische reserve en 
voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) dekt dit tarief de financiering van: 

- de strategische reserve (art. 7bis tot 7decies van de elektriciteitswet) ; 

- de tweejaarlijkse toereikendheids- en flexibiliteitsstudie (art. 7bis, § 4bis van de 
elektriciteitswet) ; 

- het mechanisme voor de overgangsperiode 2022-2025 ; 

- het CRM (art. 7undecies tot 7quaterdecies van de elektriciteitswet). 

  

Voorstel 

2022
Tarief 2021 Verschil

Totale kost te dekken door het tarief (€) 4.890.781 5.520.296

Regularisering voorgaand boekjaar -1.267.070 -2.342.843

Geraamde netto afgenomen energie (MWh) 63.978.971 62.326.054

Tarief ODV strategische reserve €/MWh 0,0566 0,0510 0,0057
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De totale kost die moet worden gedekt wordt als volgt uitgesplitst tussen de verschillende taken: 

Tabel 2 : uitsplitsing van de te dekken kosten over  de verschillende taken  

  

3.4. ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTSEL 

3.4.1. Mechanisme overgangsperiode 2022-25 

27. In de toereikendheidsstudie 2020-2030 werd tussen 2022 en 2025 een 
toereikendheidsprobleem vastgesteld. Op basis van een "groene nota" van 15 juli 2020 heeft het 
kabinet van de toenmalige minister van Energie de FOD Economie de opdracht gegeven om, in 
samenwerking met Elia en de CREG, na te denken over mogelijke oplossingen. Op basis hiervan heeft 
Elia voor het jaar 2021 in haar tariefvoorstel € [VERTROUWELIJK] begroot voor het ontwerp en de 
ontwikkeling van een DSR+-mechanisme.  

28. In het kader van de analyse van het huidige tariefvoorstel heeft de CREG aan Elia gevraagd om 
haar de wettelijke basis  of de recente beslissing van de overheid te bezorgen waarbij Elia de opdracht 
krijgt om een dergelijk mechanisme te ontwikkelen.  

In antwoord op deze vraag heeft Elia in zijn antwoord op de bijkomende inlichtingen die op 
29 oktober 2020 aan de CREG werden bezorgd, aangegeven dat: 

"Hoewel er sinds de zomer van 2020 zeer weinig vooruitgang is geboekt op dit punt, moet 
in 2021 nog worden bepaald welk mechanisme eventueel moet worden gebruikt of 
ontwikkeld voor de tussenliggende periode van 2022 tot 2025. Daarom heeft Elia zich 
voorgenomen om in de loop van het jaar 2021 aan een dergelijk dossier te werken en zal 
Elia met alle nodige aandacht en inzet meewerken om de hiervoor noodzakelijke taken te 
verzekeren." 

29. Als bijlage bij haar tariefvoorstel voor de ODV strategische reserve voor het jaar 2021, dat op 
23 november 2020 werd ingediend, voegde Elia een e-mail van de kabinetschef van de minister van 
Energie van 20 november 2020, waarin het kabinet instemde met de voortzetting van de 
werkzaamheden op basis van de behoefte die werd vastgesteld in de toereikendheids- en 
flexibiliteitsstudie3 en de in studie inzake de behoefte aan een strategische reserve. Op basis van deze 
e-mail heeft de CREG het budget dat Elia voorstelt voor 2021 goedgekeurd. 

30. In haar tariefvoorstel voor het tarief van de ODV strategische reserve voor het jaar 2022 
vermeldt Elia het volgende: 

 "Sinds de publicatie van de 'groene nota' is er op dit punt niet veel vooruitgang geboekt." 

 

3 Er wordt verwezen naar de toereikendheidsstudie voor 2020-2030 

Voorstel 

2022

Kosten 2021 

(raming sept 2021)

Totale kost te dekken door het tarief (€) 4.890.780,68 [VERTROUWELIJK]

Strategische reserve 0,00 [VERTROUWELIJK]

Mechanisme overgangsperiode 2022-25 1.183.224,60 [VERTROUWELIJK]

Capaciteitsvergoedingsmechanisme 4.073.421,29 [VERTROUWELIJK]

Tweejaarlijkse toereikendheids- & flexibiliteitsstudie (deel 2022) 150.293,69 [VERTROUWELIJK]

Totale kosten 5.406.939,58 [VERTROUWELIJK]

- terugbetaling [VERTROUWELIJK] -516.158,90 [VERTROUWELIJK]
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De CREG stelt echter vast dat Elia voor 2021 een uitgave van € [VERTROUWELIJK] rapporteert (een 
bedrag dat door Elia als "gering" wordt omschreven) zonder dat er tastbare resultaten worden 
voorgelegd.  

Elia erkent dat geen duidelijke richting is aangenomen, maar stelt voor om voor 2022 een bedrag op 
te nemen dat overeenkomt met het budget dat werd verkregen voor 2021, verminderd met de 
uitgaven van 2021.  

31. Bij gebrek aan een wettelijke basis heeft de CREG in haar vraag om bijkomende inlichtingen 
die zij op 28 oktober 2021 aan Elia heeft gericht, gevraagd om haar een recente beslissing van de 
overheid te bezorgen die, voortbouwend op de toereikendheidsstudie die in juni 2021 werd 
gepubliceerd, Elia zou opdragen om een dergelijk mechanisme te ontwikkelen.  

32. In haar antwoord van 18 november 2021 heeft Elia geen dergelijke beslissing meegedeeld en 
heeft zij zich beperkt tot de verklaring dat zij noch vanwege het kabinet van de minister van Energie, 
noch vanwege de administratie enige aanwijzing had ontvangen dat zij haar werkzaamheden in  deze 
materie diende stop te zetten.  

33. Gelet op het feit dat de toereikendheidsstudie 2022-2032 van juni 2021 in het basisscenario 
geen toereikendheidsproblemen aangeeft voor de winters van 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 
en er slechts een beperkt toereikendheidsprobleem wordt aangegeven voor de winter van 2024-2025 
in bepaalde "worst case"-scenario's, is de CREG van oordeel dat een recente instructie van de 
bevoegde overheden vereist is om het gevraagde budget van € 1.183.224,60 te kunnen goedkeuren. 

34. Bij gebrek aan deze instructie en gezien de zeer lage gebruik van het budget in 2021 en het 
gebrek aan motivering van het voorgestelde budget voor 2022, oordeelde de CREG in haar 
ontwerpbeslissing dat de goedkeuring van dit budget zou neerkomen op het toekennen aan Elia, voor 
het tweede opeenvolgende jaar, van een niet-gerechtvaardigde prefinanciering van meer dan 
€ 1 miljoen en heeft zij bijgevolg dit budget verworpen en beslist om het tarief van de ODV strategische 
reserve te verlagen. 

35. Tijdens de hoorzitting van 2 december 2021, waarvan het proces-verbaal als bijlage wordt 
toegevoegd, verklaarden de vertegenwoordigers van Elia dat zij van het kabinet van de minister van 
Energie de instructie hadden gekregen om "tijdens de overgangsperiode alert te blijven wat de 
bevoorradingszekerheid betreft en in dit stadium alle opties open te laten". Een kopie van de e-mail 
van het kabinet werd door Elia naar de CREG gestuurd als bijlage bij haar aangepast tariefvoorstel. 

4. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

36. In onderhavige beslissing heeft de CREG zich beperkt tot de analyse van de motivering en de 
draagwijdte van de tariefwijziging die Elia heeft ingediend in zijn dossier van 30 september 2021, in de 
latere correspondentie met de CREG en in haar dossier van 2 december 2021. 
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5. CONCLUSIE 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in het 
bijzonder de artikelen 12 en 12quater, § 2 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 ; 

Gelet op de overeenkomst van 6 februari 2018 ; 

Gelet op de tariefmethodologie van 28 juni 2018 ; 

Gelet op de evaluatiecriteria van de CREG voor de tussentijdse wijziging van tarieven en toeslagen 
(cf.  3.1 supra) ; 

Gelet op de voorgaande analyse ; 

 

Overwegende dat Elia een recente instructie van een bevoegde overheid heeft verstrekt om verder te 
werken aan een oplossing om de bevoorradingszekerheid tussen 2022 en 2025 te waarborgen; 

Overwegende dat de CREG bij brief van de minister van Energie van 26 november 2021 op de hoogte 
werd gebracht van de stand van zaken van een voorontwerp van programmawet 2021 tot wijziging 
van de elektriciteitswet en de gaswet, dat onder meer voorziet in de afschaffing van de doorrekening 
van de kosten van bepaalde federale ODV's in de transmissietarieven voor elektriciteit;  

Overwegende dat deze wijziging wordt voorzien op 1 januari 2022 en dat de minister van Energie 
daarom aan de CREG heeft gevraagd om bij de uitvoering van haar taken reeds rekening te houden 
met de bepalingen van het voorontwerp van programmawet en de tariefbeslissingen die ze moet 
nemen, niet te nemen in het jaar voorafgaande aan de heffing van deze federale toeslagen; 

Overwegende dat de programmawet op 1 december 2021 in de Kamer is ingediend; 

Beslist de CREG om het budget, opgenomen in het aangepast tariefvoorstel ingediend door Elia, goed 
te keuren. 

De CREG neemt geen beslissing over het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische 
reserve dat vanaf 1 januari 2022 moet worden toegepast. 

 

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

 

 

 

 

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

Proces-verbaal van de hoorzitting van 2 december 2021 

 


