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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: 

CREG) heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van bijlage 4 van 

de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in verband met de stimulans voor 

belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde termijn 

(hierna: het "ontwerp van bijlage 4").  

Deze raadpleging liep van 24 augustus 2015 tot en met 14 september 2015. De CREG heeft 

dit op haar website vermeld. De respondenten konden hun opmerkingen aan de CREG 

overmaken per e-mail of brief. De documenten die in het kader van deze raadpleging werden 

gebruikt, zijn opgenomen in bijlage 1 van dit raadplegingsverslag.  

Op vraag van FEBELIEC werd er op 4 september 2015 in de kantoren van de CREG een 

vergadering gehouden met een delegatie van FEBELIEC. 

Dit verslag bestaat uit vier grote delen: het wettelijk kader (I), de ontvangen reacties (II), de 

vaststellingen van de CREG (III) en de aanpassingen die werden aangebracht aan het 

ontwerp van bijlage 4 naar aanleiding van de openbare raadpleging (IV).  

Bijlage 2 van dit verslag bevat een kopie van alle niet-vertrouwelijke versies van de 

ontvangen reacties.  

Het Directiecomité van de CREG keurde dit verslag goed tijdens de vergadering van 

26 november 2015. 
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I. WETTELIJK KADER 

 Artikel 25, §3 van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG tot vaststelling 

van “de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten 

met een transmissiefunctie” van 18 december 2014 (hierna: de tariefmethodologie) bepaalt 

dat de CREG, door een bijlage bij de tariefmethodologie, bepaalde stimulansen kan 

vastleggen voor belangrijke en specifieke investeringen in het netwerk en dat voor een ad 

hoc vastgestelde termijn. 

 De bedoeling van deze bijlage 4 is eveneens om nuttig gevolg te geven aan artikel 

12, §5, 22° van de elektriciteitswet dat het volgende bepaalt:  

"wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 
elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 
tariefmethodologie (...) specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding van de 
kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de 
normale vergoeding van de kapitalen (...), alsook specifieke bepalingen inzake de 
dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun 
ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. 

Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd 
door de netbeheerder die bijdragen tot s lands bevoorradingszekerheid en/of de 
optimalisatie van de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in 
voorkomend geval faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling 
vergemakkelijken van de nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de 
nationale opvang van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen die 
ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet ofwel onrechtstreeks via 
de distributienetten. De investeringen van nationaal of Europees belang betreffen de 
installaties die : 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net 
beheerd door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom 
(DC); 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door 
de netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar 
rechtsmacht uitoefent; 

- bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 
grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding 
van de capaciteit van deze interconnectoren; [...]" 

 Artikel 12ter, laatste lid van de elektriciteitswet bepaalt dat de CREG in uitvoering 

van haar opdrachten krachtens artikel 12 tot 12quinquies "aan haar definitieve handeling een 

commentaar [hecht] dat de beslissing om de commentaren van de geconsulteerde partijen al 

dan niet in aanmerking te nemen rechtvaardigt."  

 Conform de overeenkomst die de CREG en Elia hadden gesloten betreffende de 

procedure voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het beheer van het 
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elektriciteitstransmissienet, werd het ontwerp van bijlage 4 van de tariefmethodologie dat 

werd opgemaakt naar aanleiding van het overleg met de netbeheerder ter openbare 

raadpleging voorgelegd van 24 augustus 2015 tot en met 14 september 2015. Met 

toepassing van artikel 12ter van de voormelde elektriciteitswet is dit document het antwoord 

van de CREG op de opmerkingen die werden gegeven in het kader van de openbare 

raadpleging. Het zal bij de definitieve beslissing van de CREG over bijlage 4 worden 

gevoegd. 

II. ONTVANGEN REACTIES 

II.1 Samenvatting van de opmerkingen van de 
respondenten 

 De CREG heeft niet-vertrouwelijke opmerkingen ontvangen van twee respondenten 

(in alfabetische volgorde): FEBEG en FEBELIEC. 

Een andere respondent heeft de CREG uitdrukkelijk gevraagd om zijn anonimiteit te 

garanderen en een deel van zijn reactie strikt vertrouwelijk te behandelen. De CREG heeft in 

het kader van de aanpassingen aan het Ontwerp van bijlage 4 rekening gehouden met deze 

reactie. 

 De respondenten hebben opmerkingen geformuleerd over zes thema's: 

- de wettelijke basis en de doelstellingen van deze stimulans; 

- de transparantie rond het beslissingsproces; 

- het bedrag van de stimulans en de impact ervan op de tarieven; 

- de in aanmerking genomen investeringen; 

- de kostenefficiëntie; 

- de kostenreflectiviteit. 
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II.1.1  Wettelijke basis en doelstellingen van deze stimulans 

 FEBEG vraagt om te verduidelijken of bijlage 4 wordt toegevoegd in toepassing van 

artikel 25, §4 van de tariefmethodologie of naast een eventuele andere stimulans die zou 

worden genomen in toepassing van artikel 25, §4. 

FEBEG stelt zich vragen over de controle die de netbeheerder echt heeft over de timing van 

de uitvoering van zijn investeringen en vraagt om te verduidelijken waarom voor de 

investeringsprojecten in bijlage 4 een voordeligere financiële behandeling moet worden 

voorzien.  

FEBELIEC is van mening dat stimulansen niet moeten worden toegekend aan de 

netbeheerder wanneer het gaat om normale activiteiten omdat die al correct worden vergoed 

via het rendementspercentage en enkel uitzonderlijke prestaties die de netgebruikers een 

bepaalde winst opleveren (bv. kostenvermindering) kunnen worden vergoed via een 

stimulans. 

II.1.2 Transparantie rond het beslissingsproces 

 FEBELIEC betreurt het gebrek aan transparantie en raadpleging wat de 

onderhandelingen tussen de CREG en ELIA over de lijst van investeringsprojecten en het 

uitwerken van de stimulans betreft: FEBELIEC had graag geraadpleegd geworden in het 

kader van de selectie van investeringsprojecten die voor deze stimulans in aanmerking 

komen. 

FEBEG vraagt zich af waarom deze stimulans niet werd uitgewerkt parallel met en op 

hetzelfde ogenblik als de tariefmethodologie die in december 2014 werd gepubliceerd en 

waarover in september 2014 een openbare raadpleging werd gehouden. 

FEBELIEC en FEBEG vermelden eveneens dat het tariefvoorstel 2016-2019 van ELIA al 

was ingediend toen deze raadpleging werd gehouden. Voor FEBELIEC zou dit de 

marktspelers voor een "voldongen feit" stellen. 

FEBEG vraagt om de inhoud van deze bijlage 4 te kunnen bespreken tijdens een bilateraal 

onderhoud. 
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II.1.3 Bedrag van de stimulans en impact op de tarieven 

 FEBEG vraagt de CREG te verduidelijken op welke manier het bedrag van de 

stimulans werd bepaald. FEBEG vraagt in het bijzonder om te verduidelijken of met het 

niveau van de congestierentes die zullen worden geïnd voor de toekomstige interconnecties 

rekening werd gehouden bij de berekening van dit bedrag. 

FEBELIEC vraagt de CREG om (i) het bedrag te verduidelijken dat in rekening werd 

genomen voor deze stimulans in het kader van het tariefvoorstel 2016-2019 en (ii) de 

evolutie te verduidelijken van de vergoeding die de netbeheerder heeft gebudgetteerd in zijn 

tariefvoorstellen 2012-2015 en 2016-2019. FEBELIEC merkt op dat het maximale bedrag 

van 155.000.000,00 EUR van deze stimulans die wordt bedoeld in bijlage 4 van de 

tariefmethodologie wordt toegevoegd aan het maximale bedrag van 100.000.000,00 EUR dat 

voor andere stimulansen werd voorzien in artikel 25 van de tariefmethodologie. 

FEBELIEC en FEBEG vragen de CREG te verduidelijken hoe de netbeheerder het 

gebudgetteerde bedrag voor deze stimulans heeft verdeeld tussen de verschillende tarieven. 

FEBEG vraagt aan de CREG te verduidelijken welke impact deze stimulans heeft op de 

evolutie van de tarieven. FEBELIEC verklaart dat ze van mening is dat de kosten verbonden 

aan deze stimulans voornamelijk zouden moeten worden doorgerekend aan de Balance 

Responsible Parties omdat het gaat om een stimulans om de marktintegratie te bevorderen. 

FEBELIEC merkt op dat de stimulans in totaal 155.000.000,00 EUR zou kunnen bedragen, 

wat mogelijk overeenkomt met 20% van de in aanmerking komende investeringsuitgaven 

voor alle projecten samen (725.000.000,00 EUR). Aangezien deze investeringen al zijn 

vergoed op basis van de OLO en een kunstmatig geïnflateerde bèta, stelt FEBELIEC zich 

vragen bij de hoogte van deze stimulans. 

FEBELIEC is van mening dat het bedrag van de stimulans toegekend voor de betrokken 

investeringsprojecten in verhouding moet zijn met de voordelen van de uitvoering van deze 

projecten voor de netgebruikers: er zou een kosten-batenanalyse moeten worden uitgevoerd 

om de relevantie van elk project en het feit of het in aanmerking komt voor een stimulans te 

evalueren. FEBEG heeft een gelijkaardige mening en vraagt te verduidelijken of een kosten-

batenanalyse werd uitgevoerd voor alle projecten uit bijlage 4.  

FEBELIEC is van mening dat dubbele stimulansen best vermeden worden, het maakt niet uit 

of het gaat om verschillende stimulansen toegekend voor eenzelfde project (zoals het geval 

is voor Brabo en Stevin) of door een stimulans te geven voor een project (zoals het geval is 

voor Nemo en Alegro) dat een niet-verwaarloosbare positieve impact heeft op het behalen 
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van andere doelstellingen (zoals het geval is op het vlak van de importcapaciteit) en 

eveneens voorwerp van een stimulans is. 

II.1.4 In aanmerking genomen investeringen 

 FEBELIEC en FEBEG merken eveneens op dat de criteria die werden gebruikt om 

deze projecten te selecteren, zouden moeten worden verduidelijkt. FEBEG vraagt in het 

bijzonder om te verwijzen naar artikel 12, §5, 22° van de elektriciteitswet. 

FEBELIEC merkt op dat de uitgaven die in aanmerking komen voor alle projecten uit punt 2 

in totaal 725.000.000,00 EUR bedragen. Dit vertegenwoordigt een zeer groot deel van het 

totaal van de investeringsuitgaven die de netbeheerder in de loop van de periode 2016-2019 

heeft gepland (tussen 1.500.000.000,00 EUR en 2.000.000,00 EUR). 

FEBEG en een anonieme respondent vragen om te verduidelijken waarom bepaalde 

versterkingen op het net die nodig zijn om meer gedecentraliseerde productie te ontvangen 

niet kunnen genieten van deze stimulans. De anonieme respondent geeft een lijst met 

projecten die aan dit criterium voldoen. 

Aangezien de bedoeling van de stimulans is om de netbeheerder ertoe aan te zetten zijn 

projecten tijdig uit te voeren, merkt FEBELIEC eveneens op dat de opname van bepaalde 

projecten zeker betwistbaar is. FEBELIEC merkt dan ook op dat de 4e Phase Shifter in 

Zandvliet vóór 1 januari 2016 in dienst zal worden gesteld en dat een groot deel van het 

Belux-project vóór 1 januari 2016 zal worden uitgevoerd. Voor FEBELIEC moet er geen 

stimulans voor deze projecten worden voorzien. 

FEBEG stelt vast dat sommige investeringen zullen worden uitgevoerd tijdens de periode 

2015-2023 en vraagt zich af of de inhoud van bijlage 4 coherent is met deze vaststelling. 

FEBEG vraagt zich af of sommige projecten die worden gekwalificeerd als "versterking of 

vervanging van bepaalde pylonen" geen vervangingsinvesteringen zijn. 

II.1.5 Kostenefficiëntie 

 FEBELIEC herhaalt dat er een trade off bestaat tussen een snelle uitvoering van 

een investering en een uitvoering tegen een zo laag mogelijke kostprijs. FEBELIEC vraagt 

de CREG dan ook om het redelijke karakter van de kosten van de investeringsprojecten die 

voorwerp uitmaken van deze stimulans nauwgezet te controleren. 
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II.1.6 Kostenreflectiviteit 

 FEBELIEC vindt dat de stimulansen het principe van kostenreflectiviteit moeten 

naleven. In dit kader is FEBELIEC van mening dat de stimulansen geen weerspiegeling zijn 

van de kosten die de netbeheerder draagt om deze investeringsprojecten uit te voeren, maar 

een bijkomende inkomstenstroom zijn. Volgens FEBELIEC zouden er vragen moeten gesteld 

worden over de naleving van het principe van kostenreflectiviteit.  

III. VASTSTELLINGEN VAN DE CREG 

III.1 Wettelijke basis en doelstellingen van deze stimulans 

 Bijlage 4, waarvan een ontwerp ter openbare raadpleging werd voorgelegd, is 

opgesteld met toepassing van artikel 25, §3 van de tariefmethodologie dat bepaalt dat de 

CREG, bijkomend bij de huidige tariefmethodologie, bepaalde stimulansen kan vastleggen 

voor belangrijke en specifieke investeringen in het netwerk en dat voor een ad hoc 

vastgestelde termijn. 

 Ter herinnering, de bedoeling van deze bijlage 4 is om nuttig gevolg te geven aan 

artikel 12, §5, 22° van de elektriciteitswet dat het volgende bepaalt: 

"wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 
elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 
tariefmethodologie (...) specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding van de 
kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de 
normale vergoeding van de kapitalen (...), alsook specifieke bepalingen inzake de 
dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun 
ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. 

Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd 
door de netbeheerder die bijdragen tot s lands bevoorradingszekerheid en/of de 
optimalisatie van de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in 
voorkomend geval faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling 
vergemakkelijken van de nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de 
nationale opvang van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen die 
ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet ofwel onrechtstreeks via 
de distributienetten. De investeringen van nationaal of Europees belang betreffen de 
installaties die : 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net 
beheerd door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom 
(DC); 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door 
de netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar 
rechtsmacht uitoefent; 
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- bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 
grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding 
van de capaciteit van deze interconnectoren; [...]" 

 Op basis van artikel 12, §5, 22° van de elektriciteitswet en artikel 25, §3 van de 

tariefmethodologie zijn de twee doelstellingen van de CREG in het kader van de uitwerking 

van deze bijlage 4 (i) de netbeheerder toelaten om belangrijke investeringsprojecten uit te 

voeren erkend als zijnde van nationaal of Europees belang en (ii) die te stimuleren om ze 

binnen de vooraf aangekondigde termijn te realiseren.  

 In verband met de eerste doelstelling herinnert de CREG aan het feit dat de 

vergoeding van het eigen vermogen geïnvesteerd in het transmissienet in de loop van een 

jaar Y, sinds het begin van de regulering, is gebaseerd op een risicovrije rente die wordt 

berekend als het gemiddeld rekenkundig rendement van de lineaire obligaties (OLO's) op 

10 jaar uitgegeven door de Belgische autoriteiten in de loop van het jaar Y.  

Deze berekeningsmethode die in België wordt gebruikt voor de berekening van de risicovrije 

rente is anders dan de methode uit de buurlanden. Zo baseert de Duitse regulator zich om 

de risicovrije rente vast te leggen bijvoorbeeld op een gemiddeld rendement van de 

staatsobligaties tijdens een periode van 10 jaar. In Groot-Brittannië hebben academici de 

Engelse regulator onlangs aangeraden om de vergoeding van de netbeheerders niet vast te 

leggen op basis van het huidige - historisch lage - niveau van de risicovrije rente1. 

De voorbije maanden heeft de CREG moeten vaststellen dat, zoals wordt getoond in de 

onderstaande grafiek, het rekenkundige rendement van de lineaire obligaties (OLO's) met 

een duur van 10 jaar sterk is gedaald en op 16 april 2015 een historische drempel van 0,32% 

bereikte. 

Als het rendement van de lineaire obligaties (OLO's) met een duur van 10 jaar op hetzelfde 

niveau bleef, dan zou er een aanzienlijk risico zijn dat de kapitaalverhoging die nodig is voor 

de uitvoering van het investeringsprogramma niet met succes zou worden onthaald of, voor 

de netbeheerder met een dochteronderneming in het buitenland - zoals bijvoorbeeld 

Duitsland - dat investeringen in het buitenland worden gekozen boven investeringen in 

België. Dit lijkt aannemelijk: in zijn Economische vooruitzichten 2015-2020 van juni 2015 

heeft het Federaal Planbureau zijn vooruitzichten van het gemiddelde van de OLO-rente op 

                                                
1 Wright, Smithers, The cost of equity capital for regulated companies: a review for OFGEM, 2013, 

p.21 
Consulteerbaar via:  
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86100/wrightsmithersequitymarketreturn.pdf  

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86100/wrightsmithersequitymarketreturn.pdf
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10 jaar immers sterk naar beneden herzien: 0,6% in 2015, 0,7% in 2016, 0,7% in 2017, 0,8% 

in 2018 en 0,9% in 20192. 

Figuur 1:  Evolutie van het rendement van de lineaire obligaties (OLO's) uitgegeven door de 

Belgische autoriteiten op 10 jaar (Bron: NBB)  

 

De CREG heeft beslist om een oplossing voor deze problematiek te zoeken in het kader van 

de uitwerking van bijlage 4. Uiteindelijk werd de optie gekozen om een te laag rendement 

(tussen 0,5% en 2,16%3) van de lineaire obligaties (OLO's) met een duur van 10 jaar waarop 

niet werd geanticipeerd toen de tariefmethodologie werd uitgewerkt enkel en alleen te 

compenseren als de netbeheerder het volledig vooraf bepaald programma van belangrijke 

en specifieke investeringen uitvoert. Naar de netgebruikers toe zou het immers niet eerlijk 

zijn om een dergelijke compensatie te geven als de netbeheerder bewust zou beslissen om 

deze investeringen niet uit te voeren, want dan zou er immers geen enkele kapitaalverhoging 

nodig zijn.  

 Wat de tweede doelstelling betreft, is de CREG van mening dat vertragingen 

vastgesteld bij de uitwerking van projecten waarop deze stimulans betrekking heeft de 

terbeschikkingstelling van nuttige middelen voor de markspelers om bij te dragen tot de 

bevoorradingszekerheid van het land zouden kunnen afremmen en de vastgestelde 

prijsverschillen met de beurzen van de buurlanden zouden beperken. Hierdoor zouden de 

Belgische netgebruikers veel kosten moeten dragen en dit zou het concurrentievermogen 

van onze industrie schaden. Voor een verduidelijking van het feit dat prijsverschillen met de 

                                                
2 Federaal Planbureau, Economische vooruitzichten 2015-2020, mei 2015, p.7 

Consulteerbaar via: 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201505121003480.FOR_MIDTERM_1520_10996_N.pdf  
3 2,16% stemt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de lineaire obligaties (OLO's) op 10 jaar 
tussen 1 januari 2013 en 31 oktober 2014. 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201505121003480.FOR_MIDTERM_1520_10996_F.pdf
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beurzen van de buurlanden het concurrentievermogen van onze industrie schaden, verwijst 

de CREG naar de studie van PwC "A European comparison of electricity and gas prices for 

large industrial consumers" van 28 april 20154. 

De CREG brengt ook in herinnering dat een aantal projecten de laatste jaren vertraging 

hebben opgelopen en dat ze vandaag nog steeds niet weet waarom en dit ondanks het feit 

dat er herhaaldelijk informatie is gevraagd. Zo stelt de CREG bijvoorbeeld vast dat de 

netbeheerder in 2012 had aangekondigd dat het ALEGRO-project in 2017 in dienst zou 

worden genomen. In 2013 heeft de netbeheerder de indienststelling uitgesteld tot 2018. 

Onlangs heeft de CREG vastgesteld dat die aangekondigde datum nogmaals werd uitgesteld 

tot 2020. Dit concreet voorbeeld, waar de datum van indienststelling op slechts drie jaar tijd 

met drie jaar is uitgesteld en dit zonder dat er een bevredigende verklaring werd gegeven, 

illustreert de vaststelling van de CREG dat de regulering van de netbeheerder op een andere 

manier moest worden aangepakt door het deel van zijn vergoeding te verhogen dat 

onderworpen is aan de voorwaarde dat een bepaald aantal vooraf bepaalde doelstellingen 

moet worden bereikt. Zoals hieronder wordt getoond is een dergelijke evolutie, bij een 

constante RAB, mogelijk zonder de totale vergoeding die moet worden toegekend aan de 

netbeheerder te verhogen. De reeks stimulansen die werd voorzien in artikel 23 tot 28 van 

de tariefmethodologie die in december 2014 werd aangenomen paste al in deze optiek. De 

stimulans die voorzien was in bijlage 4 is een aanvulling van deze reeks die in december 

2014 al werd goedgekeurd en richt zich specifiek op de uitvoering van een bepaald aantal 

belangrijke investeringen: de verkrijging van de betrokken vergoeding is onderworpen aan de 

voorwaarde dat de investering wordt uitgevoerd en in dienst wordt gesteld binnen de 

termijnen die later niet meer zullen worden herzien. 

III.2 Transparantie rond het beslissingsproces 

 Voor de uitwerking van de tariefmethodologie (met inbegrip van bijlage 4) heeft de 

CREG de inhoud van de overeenkomst over de procedure voor de goedkeuring van de 

tariefmethodologie voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet gerespecteerd die 

werd genomen met toepassing van artikel 12, §8 van de elektriciteitswet. De gecoördineerde 

versie van 12 juni 2014 van deze overeenkomst kan vrij worden geraadpleegd via de website 

van de CREG5. 

                                                
4 PwC, A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers, 28 april 
2015, p.61 Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F20150428EN.pdf  
5 http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F20150428EN.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf
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De CREG herinnert er ook aan dat er heel de maand september 2014 een openbare 

raadpleging werd gehouden over de inhoud van artikel 25, §3 van de tariefmethodologie op 

basis waarvan bijlage 4 werd opgesteld. Toen had FEBELIEC geen opmerking over deze 

bepaling geformuleerd. 

De CREG benadrukt vervolgens dat er over het ontwerp van bijlage 4 een openbare 

raadpleging werd gehouden van 24 augustus 2015 tot en met 14 september 2015. Alle 

opmerkingen van de respondenten, waaronder die van FEBELIEC, werden grondig 

geanalyseerd. Hoewel het ontwerp van bijlage 4 werd aangepast naar aanleiding van 

bepaalde opmerkingen van de respondenten, antwoordt de CREG in het kader van dit 

verslag op alle geformuleerde opmerkingen. Wat de opmerking van FEBELIEC betreft dat 

FEBELIEC had willen worden geraadpleegd in het kader van de selectie van 

investeringsprojecten die in aanmerking kwamen voor deze stimulans, en zoals hierboven 

werd uiteengezet, wenst de CREG te benadrukken dat de projecten waarvoor FEBELIEC 

een opmerking heeft geformuleerd (cf. 4de Phase shifter en BELUX) werden geschrapt in de 

definitieve versie van bijlage 4.  

In overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst over de procedure voor de 

goedkeuring van de tariefmethodologie voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet, 

die bepaalt dat de CREG tijdens de consultatieperiode een beroep kan doen op alle soorten 

initiatieven om het ontwerp van tariefmethodologie op een informele manier te bespreken 

met alle betrokken partijen, heeft de CREG op 4 september 2015 een werkvergadering 

georganiseerd over het ontwerp van bijlage 4 op vraag van FEBELIEC en met een 

vertegenwoordiging van FEBELIEC. 

Wat de timing van de opstelling van bijlage 4 betreft, erkent de CREG dat een gebrek aan 

tijd en onvoldoende visie op de timing van de uitvoering van de relevante investeringen 

verklaart dat de stimulans in bijlage 4 niet parallel met en op hetzelfde moment werd 

uitgewerkt als de tariefmethodologie die in december 2014 was gepubliceerd en waarover in 

september 2014 een openbare raadpleging werd gehouden. 

De CREG benadrukt dat de indiening van het tariefvoorstel 2016-2019 door de netbeheerder 

op 30 juni 2015 de CREG geenszins verhindert om de tariefmethodologie toe te passen, in 

het bijzonder door een bijlage 4 op te stellen met toepassing van artikel 25, §3 van deze 

methodologie. De CREG brengt immers in herinnering dat ze nog geen enkele beslissing tot 

goedkeuring heeft genomen over het tariefvoorstel 2016-2019 van de netbeheerder. De facto 

bindt dit tariefvoorstel 2016-2019 momenteel enkel de auteur ervan, namelijk de 

netbeheerder. 
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In verband met de vraag van FEBEG om een onderhoud te organiseren om de inhoud van 

bijlage 4 te bespreken, herhaalt de CREG dat dit, volgens de overeenkomst over de 

procedure voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het beheer van het 

elektriciteitstransmissienet, niet de schriftelijke antwoorden in het kader van de openbare 

raadpleging kan vervangen, ook al verhindert niets de organisatie van een dergelijk 

onderhoud. Aangezien de CREG de vraag van FEBEG heeft ontvangen op maandag 

14 september om 19h11, was het niet mogelijk om een onderhoud te organiseren vóór het 

einde van de consultatieperiode, d.w.z. vóór maandag 14 september om middernacht. Het 

feit dat dit onderhoud niet plaatsvond na afloop van de consultatieperiode, kan in geen geval 

leiden tot wijziging van de beslissing van de CREG. 

III.3 Bedrag van de stimulans en impact op de tarieven 

 In het kader van de uitwerking van de tariefmethodologie, en bij een constante RAB, 

moest de CREG zich ervan vergewissen dat de voorgestelde evoluties in verband met de 

stimulansen het niveau van de tarieven niet zullen doen stijgen. De CREG herinnert eraan 

dat de kost van de invoering van nieuwe stimulansen - waaronder de stimulans uit bijlage 4 - 

gecompenseerd werd: 

- enerzijds door de besparingen die verband houden met de afschaffing van (i) een 

mechanisme voor de aandelenmeerwaarden - een historisch mechanisme dat 

desinvesteringen bevorderde - en (ii) de stimulans Y2 - een mechanisme dat in 

2012 werd ingevoerd en de uitvoering van vervangingsinvesteringen bevorderde -; 

- anderzijds, als het rekenkundig rendement van de lineaire obligaties (OLO's) op 

10 jaar die in de loop van het jaar werd uitgegeven door de Belgische autoriteiten 

lager is dan 2,16%, door de besparingen die verband houden met de impact van de 

billijke marge van een laag rendement van de lineaire obligaties (OLO's) op 10 jaar 

waarop niet werd geanticipeerd.  

Om deze vaststellingen te illustreren en om een gunstig antwoord te geven op de vraag van 

FEBELIEC, en daarbij te benadrukken dat het tariefvoorstel 2016-2019 dat de netbeheerder 

heeft ingediend nog niet door de CREG werd goedgekeurd6, bevat onderstaande tabel een 

vergelijking tussen de budgetten van het tariefvoorstel 2012-2015 en de budgetten van het 

tariefvoorstel 2016-2019. Ter informatie, de bedragen uit het tariefvoorstel 2016-2019 voor 

                                                
6 In het kader van haar ontwerpbeslissing heeft de CREG de netbeheerder immers gevraagd om de 
gebudgetteerde billijke marge te verminderen om een bètacoëfficiënt in rekening te brengen die lager 
is dan de coëfficiënt in het tariefvoorstel 2016-2019 van 30 juni 2015. 
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de billijke marge en de stimulans in bijlage 4 gaan uit van een risicovrije rente van ongeveer 

1% en de totale uitvoering van het aangekondigde investeringsprogramma. Uit deze tabel 

blijkt dat de stijging tussen twee tariefperiodes van de gebudgetteerde vergoeding (+11,8%) 

lager is dan de stijging van de RAB (+13,4%). Dit toont duidelijk aan dat de voorgestelde 

aanpassingen van de stimulansen, bij een constante RAB, de tarieven niet zullen doen 

stijgen. 

De CREG erkent echter dat er in het raadplegingsdocument beter meer details waren 

vermeld over de vermindering van de stimulans in functie van de risicovrije rente uit punt 6 

van het ontwerp van bijlage 4 en dit om beter weer te geven dat een deel van de kost 

verbonden aan de invoering van deze nieuwe stimulans werd gecompenseerd door de 

besparingen in verband met de impact op de billijke marge van een laag rendement van de 

lineaire obligaties (OLO's) op 10 jaar waarop niet werd geanticipeerd. De CREG beslist dan 

ook om meer details over deze berekening te geven door in punt 6 van bijlage 4 een 

gedetailleerde tabel op te nemen. 

Als antwoord op de vraag van FEBEG heeft de CREG bij de berekening van het bedrag van 

de stimulans geen rekening gehouden met de congestierentes voor de toekomstige 

interconnecties. Net zoals voor de bestaande interconnecties zullen deze congestierentes 

worden afgetrokken van de kosten ten laste van de tarieven.  

In verband met de spreiding van de gebudgetteerde bedragen voor deze stimulans tussen 

de verschillende tarieven in het tariefvoorstel 2016-2019 dat de netbeheerder op 30 juni 

2015 heeft ingediend, kan de CREG verduidelijken dat de netbeheerder de gebudgetteerde 

bedragen voor 78% heeft doorgerekend in de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling 

van de netinfrastructuur, voor 13% in de tarieven voor het beheer van het 

elektriciteitssysteem, voor 8% in de tarieven voor de reservevermogens en voor 2% in de 

tarieven voor de marktintegratie. De CREG is van oordeel dat de tijdige uitvoering van de 

investeringen in bijlage 4 ook gunstig zal zijn voor de grote industriële verbruikers: door de 

vertragingen vastgesteld bij de projecten waarop deze stimulans betrekking heeft, zouden de 

vastgestelde prijsverschillen met de beurzen van de buurlanden immers groter worden. 

Zoals werd aangetoond in de studie van PwC "A European comparison of electricity and gas 

prices for large industrial consumers" van 28 april 20157 zou dit het concurrentievermogen 

van onze ondernemingen schaden. 

 

                                                
7 PwC, A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers, 28 april 
2015.  Consulteerbaar via http://www.creg.info/pdf/Studies/F20150428EN.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F20150428EN.pdf
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Figuur 2:  Evolutie van de door de netbeheerder gebudgetteerde vergoeding in de loop van de periode 2012-2019 (Bron: CREG) 
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Als antwoord op de opmerkingen van FEBELIEC over het bedrag van de stimulans wenst de 

CREG de volgende zaken te verduidelijken: 

- wat de berekening van de risicovrije rente betreft, heeft de CREG de problemen 

hieromtrent die onlangs werden ondervonden, al aangehaald. De CREG verwijst 

dan ook naar de hierboven uiteengezette ontwikkelingen; 

- wat de berekening van de bèta betreft, brengt de CREG in herinnering dat artikel 

17, §4 van de tariefmethodologie bepaalt dat die overeenstemt met de 

covariantie van het rendement van het aandeel van de netbeheerder ten opzichte 

van het rendement van de BEL20, gedeeld door de variantie van het rendement 

van de BEL20. Hoewel artikel 17, §4 effectief bepaalt dat de gebruikte bèta niet 

lager dan 0,53 mag zijn, stelt de CREG de laatste jaren een stijging van de bèta 

van ELIA vast. De bèta van ELIA die werd berekend voor 2014 was bijvoorbeeld 

0,58. In feite moet de bewering van FEBELIEC dat de parameter van ELIA 

kunstmatig geïnflateerd werd, worden genuanceerd; 

- hoewel de stimulans in theorie in totaal effectief 155.000.000,00 EUR zou 

bedragen voor de periode 2016-2019, benadrukt de CREG het volgende: om een 

dergelijk bedrag te halen moet het volledige investeringsprogramma dat ELIA 

had aangekondigd, tijdig zijn uitgevoerd - wat tot nu toe nog nooit is gebeurd - en 

moet het gemiddeld rekenkundig rendement van de lineaire obligaties (OLO's) op 

10 jaar in 2016, 2017, 2018 en 2019 minder dan 0,5% per jaar bedragen; 

- er werd minstens één kosten-batenanalyse uitgevoerd om de relevantie van elk 

project te evalueren. Ten eerste zijn bepaalde investeringsprojecten uit bijlage 4 

"PCI's"8 en werden deze in dit kader dus al geanalyseerd. Ten tweede zijn de 

investeringsprojecten, uit bijlage 4 opgenomen in het federaal ontwikkelingsplan 

waarin de behoefte eraan en de voordelen ervan worden geanalyseerd. Ten 

derde werd, in overeenstemming met de inhoud van de tariefmethodologie, een  

kosten-batenanalyse van de 2e fase van Brabo, Alegro, Avelgem-Horta, 

Mercator-Horta en Lixhe-Heren door de netbeheerder opgenomen in het 

tariefvoorstel 2016-2019 om aan te tonen dat de gekozen oplossing optimaal is. 

Tenslotte is de CREG van mening dat de behoefte aan en de voordelen van de 

projecten in bijlage 4 voldoende werden aangetoond. 

                                                
8 "Projecten van gemeenschappelijk belang" in de zin van Verordening (EU) nr. 347/2013 van 17 april 
2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur. 
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In verband met de vrees van FEBELIEC over het bestaan van dubbele 

stimulansen/vergoedingen wenst de CREG enkele zaken te verduidelijken: 

- zoals aangegeven op p. 6 van de overeenkomst over de modaliteiten voor de 

regulering door middel van stimulansen voor Elia in de periode 2016-2019 die 

werd aangegaan in overeenstemming met artikel 23 van de tariefmethodologie 

en op 24 augustus 20159 gepubliceerd werd, werd slechts een 

invoercapaciteitsdoelstelling voor 2016 vastgelegd. Om rekening te houden met 

de positieve impact die de indienststelling van investeringsprojecten uit bijlage 4 

zal hebben en om een dubbele vergoeding van deze investeringsprojecten te 

vermijden, voorziet deze overeenkomst dat de CREG later de doelstellingen voor 

2017, 2018 en 2019 als bijlage bij deze overeenkomst zal voegen. 

- het NEMO-project, een onderzeese interconnectie op gelijkstroom tussen België 

en Groot-Brittannië die in 2019 in dienst zou worden gesteld, krijgt geen 

bijzondere stimulans. In bijlage 3 van de tariefmethodologie werd immers enkel 

een door de CREG en de Engelse regulator (OFGEM) uitgewerkt 

gemeenschappelijk regulatoir kader van de tariefmethodologie opgenomen. De 

CREG benadrukt dat er dankzij dit gemeenschappelijk regulatoir kader geen 

kosten verbonden aan NEMO ten laste komen van de tarieven 2016-2019 die 

door de CREG zullen worden goedgekeurd. 

III.4 In aanmerking genomen investeringen 

 In overeenstemming met artikel 12, §5, 22° zijn de investeringen die in aanmerking 

komen voor deze stimulans, investeringen die betrekking hebben op installaties die: 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net 

beheerd door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom 

(DC); of 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door 

de netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar 

rechtsmacht uitoefent; of 

- bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 

grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de 

uitbreiding van de capaciteit van deze interconnectoren. 

                                                
9 http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf
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In overeenstemming met artikel 25, §3 van de tariefmethodologie zijn de investeringen die in 

aanmerking komen voor deze stimulans eveneens "belangrijke en specifieke investeringen in 

het netwerk". 

Op basis van deze wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de CREG in de lijst van 

geselecteerde investeringen de meest noodzakelijke investeringen voor de versterking van 

het 380kV-net en de ontwikkeling van de interconnecties opgenomen. 

Op basis van de informatie uit het tariefvoorstel 2016-2019 dat op 30 juni 2015 door de 

netbeheerder is ingediend, bevestigt de CREG dat alle uitgaven voor investeringen die voor 

deze stimulans in aanmerking komen ongeveer 44% uitmaken van de door de netbeheerder 

gebudgetteerde investeringsuitgaven voor de periode 2016-2019. Dit is inderdaad een groot 

gedeelte. 

De CREG zal er natuurlijk op toezien dat de netbeheerder de projecten die FEBEG en de 

anonieme respondent hebben vermeld tijdig zal uitvoeren.  

De opmerking van FEBELIEC over de 4e Phase Shifter in Zandvliet (fase 1 van het BRABO-

project) en het BELUX-project die voor 1 januari 2016 in dienst zullen worden gesteld, ofwel 

grotendeels zullen zijn uitgevoerd op 1 januari 2016, is relevant: het is niet noodzakelijk om 

voor deze projecten een stimulans te voorzien. Daarom beslist de CREG om de uitgaven 

verbonden aan de 4e Phase Shifter in Zandvliet en het BELUX-project te schrappen uit de 

lijst met projecten die van deze stimulans kunnen genieten. 

De opmerking van FEBEG over de verwachte indienststelling van sommige projecten na 

2019 is eveneens relevant: de netbeheerder moet aangemoedigd worden om de termijnen 

na te leven die hij vroeger had aangekondigd, ook in het geval vroeger aangekondigd werd 

dat de indienststelling na 2019 zou gebeuren. De CREG herinnert eraan dat punt 7, 2e lid 

van het ontwerp van bijlage 4 een stimulans voorzag voor ALEGRO en BRABO II. De CREG 

stelt echter vast dat een dergelijke bepaling niet was voorzien voor het project 

Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta dat eveneens na 2019 in dienst zal worden gesteld. De 

CREG beslist om deze vergetelheid recht te zetten door voor het project Avelin/Mastaing(Fr)-

Avelgem-Horta een punt 7, 3e lid in te voegen waarvan de inhoud werd overgenomen van 

punt 7, 2e lid. 

De CREG is het echter niet eens met FEBEG die van mening is dat bepaalde projecten die 

beschouwd worden als projecten voor de "versterking of vervanging van bepaalde pylonen" 

vervangingsinvesteringen zijn: voor de CREG hebben alle betrokken projecten betrekking op 

versterkingen van het 380 kV net. 
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III.5 Kostenefficiëntie 

 De CREG is het eens met de vaststelling van FEBELIEC dat er een trade off 

bestaat tussen een snelle uitvoering van een investering en een uitvoering tegen een zo laag 

mogelijke kostprijs.  

De CREG zal natuurlijk, net zoals voor alle investeringen, het redelijke karakter van de 

kosten van de investeringsprojecten die voorwerp uitmaken van deze stimulans nauwgezet 

controleren op basis van de redelijkheidscriteria, opgenomen op pagina 91 tot 103 van de 

tariefmethodologie. 

De CREG herinnert er bovendien aan dat ze in haar ontwerp van bijlage 4 heeft voorzien dat 

de jaarlijkse investeringsuitgaven die voor deze stimulans in aanmerking komen, 

geplafonneerd worden op een als redelijk beoordeeld bedrag gezien de vooraf in tempore 

non suspecto door de netbeheerder aangekondigde investeringsbudgetten. Het doel van 

deze plafonnering is de netbeheerder aan te moedigen om zijn investeringsuitgaven zo goed 

mogelijk te beheren. 

Na beraad beslist de CREG, om de netbeheerder aan te moedigen om zijn 

investeringsuitgaven zo goed mogelijk te beheren, ook in het geval de netbeheerder 

bepaalde investeringsprojecten uit bijlage 4 niet zou uitvoeren, om aan punt 3 van bijlage 4 

een plafonnering van de in aanmerking komende jaarlijkse investeringsuitgaven per project 

toe te voegen op basis van de investeringsuitgaven die de netbeheerder voor de periode 

2016-2019 had gebudgetteerd in het kader van zijn tariefvoorstel 2016-2019 dat op 30 juni 

2015 werd ingediend.  

III.6 Kostenreflectiviteit 

 De CREG is van oordeel dat het criterium van de kostenreflectiviteit in zijn juiste 

betekenis moet beoordeeld worden en dat in dat geval er geen twijfel kan bestaan over het 

opnemen van de bedoelde stimulansen in de betreffende nettarieven. Voor de betekenis van 

het begrip ‘kostenreflectiviteit’ verwijst de CREG naar de arrest nummer 2015/2558 van het 

Hof van beroep te Brussel van 25 maart 2015: 

“90. Wat de kostenreflectiviteit betreft, overweegt het hof het volgende. 

91. Het begrip kostenreflectiviteit of weerspiegeling van de kosten in de tarieven, kan 
meerdere betekenissen hebben. De vraag is in welke betekenis(sen) dit begrip juridisch 
normerend is, en dus bindend is voor de CREG. 

92. De CREG en de derde tot en met zevende vrijwillig tussenkomende partijen wijzen 
er terecht op dat de vereiste dat de tarieven die de netbeheerder aanrekent 
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kostenreflectief moeten zijn, betrekking heeft op de verhouding tussen de hoogte van de 
tarieven en de door de netbeheerder gemaakte kosten. De tarieven mogen de kosten 
van de netbeheerder dekken, en de netbeheerder bovendien een billijke winstmarge 
verzekeren. Monopoliewinsten voor de netbeheerder moeten echter vermeden worden. 

Monopoliewinsten zouden immers de nadelige gevolgen teweeg kunnen brengen die, in 
het algemeen, met het mededingingsrecht onbestaanbaar zijn. Meer bepaald zouden zij 
kruissubsidiëring van commerciële activiteiten met winsten behaald uit netactiviteiten in 
de hand kunnen werken, en een drempels kunnen vormen voor nieuwe toetreders tot de 
commerciële elektriciteitsmarkten. Monopoliewinsten kunnen zelf ook het gevolg zijn 
van roofprijzen of excessieve prijzen die de monopolist kan afdwingen, hetgeen 
eveneens in strijd is met het mededingingsrecht. 

Dezer historische betekenis van de reflectiviteit van de kosten ligt nog steeds ten 
grondslag aan Verordening 714/2009, al is een ontbundeling tot stand gebracht tussen 
het beheer van het net, enerzijds, in België door Elia, en de activiteiten van de andere 
marktspelers, anderzijds. Deze historische betekenis is de juridisch bindende betekenis 
van het beginsel van de kostenreflectiviteit. 

93. Met het begrip ‘kostenreflectiviteit kan ook de toewijzing van de kosten, of 
kostenallocatie, bedoeld zijn. Één bepaalde wijze van kostenallocatie wordt door de 
toepasselijke rechtsnormen echter niet opgelegd. Dit blijkt uit artikel 12, § 5, 2° EW, dat 
alleen een niet-discriminerende een transparante toewijzing van de kosten vereist is 
(…). 

Het kan dan ook niet worden aangenomen dat er een één –op-één verhouding moet 
bestaan tussen de kosten van het netwerk en de inkomsten uit de tarieven (zie in die 
zin, onder meer, de nog steeds actuele notitie van het Toenmalige Directoraat-generaal 
Energie en Transport bij de Richtlijnen 2003/54 EG en 2003/55/EG: Rol van de 
regulerende autoriteiten). Onder meer wat betreft de kostenallocatie wordt de 
uitoefening van de bevoegdheid van de CREG gekenmerkt door een marge van 
beleidsvrijheid (…)” 

 Kostenreflectiviteit toepassen houdt dus in dat er voor de bepaling van de tarieven 

rekening gehouden wordt enerzijds met de redelijke kosten die de netbeheerder voor zijn 

gereguleerde activiteiten oploopt en anderzijds met een redelijke winst (zodat er geen sprake 

kan zijn van onredelijke monopoliewinsten). Niet voor niets werd de basisvorm van dergelijke 

regulering ‘Cost Plus’-regulering genoemd. Mits men de redelijke vergoeding voor het 

kapitaal als een element van de economische kostprijs beschouwt, gaat het derhalve nog 

steeds om kostenreflectiviteit: de normale en redelijke winst wordt wel degelijk als een 

onderdeel van de kostprijs beschouwd. 

 In zijn post10 van vrijdag 27 maart 2015 verwijst de hoofdredacteur van Blixt in dit 

kader naar wat zijn confrater M. Verhoeven heeft gezegd op LinkedIn : 

Het hof geeft eindelijk toe dat, vanuit een juridisch standpunt, “nettarieven die de 
kosten weergeven” synoniem zijn van tarieven die globaal gezien niets meer dekken 
dan de kosten (en de winstmarge) van de netbeheerder, en dus geen tarieven zijn 
die, voor elk type netgebruiker, overeenstemmen met de netkosten die rechtstreeks 
verband houden met dat type.  Met andere woorden, “kostenreflectiviteit” speelt 

                                                
10 Voir http://belgischenergierecht.blogspot.com/2015/03/kostenreflectivgiteit-van-
nettarieven.html#ixzz3qXYbDLHD 

http://belgischenergierecht.blogspot.com/2015/03/kostenreflectivgiteit-van-nettarieven.html#ixzz3qXYbDLHD
http://belgischenergierecht.blogspot.com/2015/03/kostenreflectivgiteit-van-nettarieven.html#ixzz3qXYbDLHD
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enkel een rol bij de bepaling van het budget van een netwerk en niet bij de 
toewijzing daarvan. 

 Sinds de omzetting van de Tweede elektriciteitsrichtlijn en de overstap in België 

naar de zo geheten ‘incentive regulation’ werd het begrip ‘totaal inkomen van de 

netbeheerder’ geïntroduceerd: het totaal inkomen uit gereguleerde activiteiten wordt sinds 1 

januari 2008 gebruikt als basis voor de berekening van de nettarieven: in de periode van 

2008-2015 bevatte dit totaal inkomen: 

a) de normale kosten en kostenverminderingen van de netbeheerder; aangevuld 

met 

b) een billijke winstmarge op de geïnvesteerde kapitalen; 

c) een stimulans Y1 gericht op kostenbeheersing bij de netbeheerder; 

d) een stimulans Y2 gericht op vervangingsinvesteringen; 

e) een stimulans ‘decommissioning’, gericht op een verhoogde autofinanciering bij 

de netbeheerder; 

f) een stimulans gericht op financiële participaties die bijdroegen tot de vrijmaking 

van de elektriciteitsmarkt. 

Dit houdt in dat alle nettarieven sinds 1 januari 2008 zo berekend werden dat zij het totaal 

inkomen zouden dekken. Bemerk ook dat een aantal stimulansen reeds deel uitmaakten van 

de basis voor de tariefberekening, niet in het minst omdat de Belgische wetgever dit zo had 

vastgelegd en omdat de CREG die werkwijze (met inbegrip van het gebruik van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden)als overgangsmaatregel had gekozen bedoeld in artikel 

12quater, § 2, van de Elektriciteitswet. 

 Met de toepassing van de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12, § 2, van de 

Elektriciteitswet vanaf de regulatoire periode 2016-2019 werd de lijn van de vroeger regimes 

principieel verdergezet. Als basis voor de tariefberekening geldt het totaal inkomen dat 

bestaat uit: 

a) de normale kosten en kostenverminderingen van de netbeheerder; aangevuld 

met 

b) een billijke marge in verhouding tot de in het net geïnvesteerde kapitalen; 

c) een stimulans Y1 gericht op kostenbeheersing bij de netbeheerder (zij het nog 

voor 50%); 
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d) een stimulans gericht op financiële participaties die bijdroegen tot de vrijmaking 

van de elektriciteitsmarkt; 

e) bijkomende belangrijke stimulansen voor de netbeheerder gericht op de 

verbetering van zijn efficiëntie, om de marktintegratie en de leverings- en 

voorzieningszekerheid te versterken, verwante onderzoeksactiviteiten te 

ondersteunen, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en om de continuïteit 

van de bevoorrading te bevorderen. Die stimulansen werden ingevoerd met 

toepassing van het richtsnoer in artikel 12, § 5, 20°, van de Elektriciteitswet, die 

daardoor uitvoering gaf aan artikel 37.8 van de Derde Europese 

elektriciteitsrichtlijn. 

Een van die laatste stimulansen maakt het voorwerp uit van de Bijlage 4. 

De CREG stapte af van de voorheen nog toegepaste stimulansen bedoeld onder 

randnummer 24 onder  d) en e) omdat deze duidelijk ongewenste neveneffecten hadden. 

 De CREG is het daarom niet eens met de bewering van Febeliec wanneer deze 

stelt dat er geen incentives nodig zijn voor de ‘normale activiteiten’ omdat deze reed correct 

vergoed zouden worden door de WACC: de billijke winstmarge is eveneens (en nog steeds) 

te beschouwen als een sterke stimulans om voldoende te blijven investeren in de 

netinfrastructuur, maar daarnaast hebben steeds anders stimulansen bestaan die deel 

uitmaakten van het totaal inkomen en dus verrekend werden in de nettarieven. Nu de Derde 

Europese elektriciteitsrichtlijn formeel het gebruik van dergelijke stimulansen aanmoedigt en 

de Belgische wetgeving ze oplegt, stelt de respondent dat het een afzonderlijke 

inkomstenstroom betreft. In het verleden mocht de CREG geen enkele opmerking ontvangen 

over de stroom uit de overige stimulansen, toegepast sinds 2008. 

Op basis van wat voorafgaat kan de CREG dan ook geen verder gevolg geven aan de 

opmerking van de respondent: dit is en blijft een ‘cost reflective’ werkwijze.  
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IV. AANPASSINGEN AAN HET ONTWERP 

VAN BIJLAGE 4 

 De aanpassingen die de CREG naar aanleiding van de openbare raadpleging heeft 

aangebracht aan het ontwerp van bijlage 4 worden in track changes opgenomen in bijlage 3 

van dit verslag. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 BIJ HET RAADPLEGINGSVERSLAG 

De documenten die de CREG heeft gebruikt voor de 
raadpleging over het ontwerp van bijlage 4 van de 

tariefmethodologie 2016-2019 voor de transmissie van 
elektriciteit 

Het betreft twee documenten, namelijk: 

1) toelichting bij de raadpleging over het ontwerp van bijlage 4 van de 

tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit in verband met de 

stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc 

vastgestelde termijn; 

2) het ontwerp van bijlage 4.  

-------------- 

BIJLAGE 2 BIJ HET RAADPLEGINGSVERSLAG 

De antwoorden van de individuele respondenten 

-------------- 

BIJLAGE 3 BIJ HET RAADPLEGINGSVERSLAG 

De aanpassingen die de CREG heeft aangebracht aan het 
ontwerp van bijlage 4 bij de tariefmethodologie 2016-2019 

voor de transmissie van elektriciteit naar aanleiding van de 
openbare raadpleging 

-------------- 
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Toelichting bij de raadpleging over bijlage 4 bij 
de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit 
in verband met een bijzondere stimulans voor belangrijke 

en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc 
vastgestelde termijn 

1. Doel  

Na de openbare raadplegingen die in september en oktober 2014 werden gehouden, zet de 

CREG aan de hand van het huidig ontwerp van bijlage 4 bij de tariefmethodologie de laatste 

stap naar een "definitieve" en volledige tariefmethodologie voor het transmissienet en voor 

de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.  

Het bestaan van deze bijlage 4 was uitdrukkelijk voorzien in artikel 25, §3 van het besluit 

(Z)141218-CDC-1109/7 van 18 december 2014 tot vaststelling van "de tariefmethodologie 

voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 

transmissiefunctie" dat bepaalt dat de CREG, door middel van een bijlage bij de 

tariefmethodologie, voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere stimulans kan 

toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het net. 

Ter herinnering: het bestaan van deze bijlage 4 is erop gericht een gepast gevolg te geven 

aan artikel 12, §5, 22°, van de Elektriciteitswet, dat bepaalt dat:  

"Wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van 
elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de 
tariefmethodologie (…) specifiek bepalingen voorzien inzake vergoeding van de 
kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de 
normale vergoeding van de kapitalen (…), alsook specifieke bepalingen inzake de 
dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun 
ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. 

Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd 
door de netbeheerder die bijdragen tot 's lands bevoorradingszekerheid en/of de 
optimalisatie van de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in 
voorkomend geval faseverdraaiende transformatoren en die alzo de ontwikkeling 
vergemakkelijken van de nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de 
nationale opvang van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen die 
ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet ofwel onrechtstreeks via 
de distributienetten. De investeringen van nationaal of Europees belang betreffen de 
installaties die: 
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- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net 
beheerd door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom 
(DC); 

- bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door 
de netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar 
rechtsmacht uitoefent; 

- bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe 
grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding 
van de capaciteit van deze interconnectoren;" 

Overeenkomstig artikel 12 van de Elektriciteitswet, die de basisbepalingen voor de 

vaststelling van de gereguleerde nettarieven voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie omvat, is dit ontwerp van bijlage 4 het 

resultaat van gestructureerd, gedocumenteerd en transparent overleg tussen Elia en de 

CREG.  

Deze raadpleging is voor de CREG van groot belang. Hoewel de wettelijke bevoegdheid om 

nettarieven te reguleren haar exclusief toebehoort, hecht de CREG veel belang aan de 

standpunten van de belanghebbende partijen. De CREG houdt op deze wijze niet alleen 

rekening met wettelijke en reglementaire bepalingen, maar ook met uw standpunt en kan 

gebruik maken van uw suggesties om haar beslissingen beter te onderbouwen en, in 

voorkomend geval, aan te passen.  

Ten slotte moet dit raadplegingsproces ook bijdragen aan het motiveren en rechtvaardigen 

van de tariefmethodologie, een verplichting die door de Elektriciteitswet aan de CREG is 

opgelegd. 

2. Modaliteiten van de raadpleging 

 

2.1. Raadplegingsperiode 

Deze raadpleging loopt van 24/08/2015 (middernacht CET) tot en met 14/09/2015 

(middernacht CET). 

2.2. Methode voor het verzenden van opmerkingen 

- Per e-mail aan brice.libert@creg.be en/of 

mailto:brice.libert@creg.be
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- Per brief: 

CREG 

De heer Laurent Jacquet, Directeur 

Nijverheidsstraat 26-38 

1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient 

deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het 

antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het 

mogelijke nadeel of de schade die de respondent zou kunnen lijden indien toch tot publicatie 

van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de 

respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden zou hebben om zijn 

naam niet te onthullen, motiveert hij dit in zijn antwoord.   

2.3. Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen  

Per e-mail aan brice.libert@creg.be 

 

mailto:brice.libert@creg.be


 

            1/7 

VERANTWOORDING METHODE BIJLAGE 4 in verband met 
een bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke 
investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde 

termijn 

Overeenkomstig artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de 

tariefmethodologie, kan de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere 

stimulans toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net.  

Overwegende dat vertragingen onder andere de terbeschikkingstelling van bruikbare middelen 

aan marktspelers zouden kunnen beperken om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid 

van het land en de waargenomen prijsverschillen met de beurzen van de buurlanden te 

versterken, wat in fine aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen voor de Belgische 

netgebruikers en nadelig zou zijn voor hun concurrentievermogen, is de CREG van mening 

dat het van groot belang is om de netbeheerder aan te sporen tot het respecteren van de 

vooraf aangekondigde looptijden met betrekking tot de onderstaande belangrijke en specifieke 

investeringen die bedoeld zijn om de marktintegratie op Europees niveau te bevorderen:  

i. STEVIN, een versterking met als doel het mogelijk maken van de aansluiting van 

nieuwe offshore windparken in de Noordzee en de aansluiting van de NEMO 

interconnectie met het Verenigd Koninkrijk; 

ii. BRABO, een versterking met als doel het verhogen van de interconnectiecapaciteit 

met Nederland, het veilig stellen van het stijgende verbruik in het havengebied van 

Antwerpen en het ontwikkelen van de mogelijke aansluiting van productie-

eenheden in de zone; 

iii. ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland;  

iv. BELUX, een eerste interconnectie tussen België en het Groothertogdom 

Luxemburg; 

v. Avelin/Mastaing(FR)-Avelgem/Horta, een versterking van de capaciteit van de lijn 

door het gebruik van hoogwaardige geleiders; 

vi. Mercator-Horta, een versterking van de capaciteit van de lijn door het gebruik van 

hoogwaardige geleiders; 

vii. Lixhe-Herderen, het trekken van een tweede circuit op bestaande masten; 
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viii. Van Eyck-Zutendaal-Gramme, de bouw van een tweede 380 kV-circuit en de 

installatie van een 380/150 kV-transformator te Zutendael; 

ix. Het leggen van onshore kabels voor de aansluiting van offshore windparken. 

In wiskundige termen wordt de stimulans verkregen in vier fases: 

i. FASE 1: vermenigvuldiging van de in aanmerking komende jaarlijkse 

investeringsuitgaven met een percentage dat afneemt in de loop van de jaren na 

het eerste jaar waarin deze uitgaven worden geregistreerd; 

ii. FASE 2: plafonnering van het resultaat van FASE 1 op een bedrag dat als redelijk 

wordt beschouwd gelet op de eerder aangekondigde investeringsbegrotingen door 

de netbeheerder. Deze plafonnering is bedoeld om de netbeheerder te stimuleren 

zijn investeringsuitgaven beter te beheersen; 

iii. FASE 3: vermindering van het resultaat van FASE 2 afhankelijk van de risicovrije 

rentevoet bedoeld in artikel 17 van de tariefmethodologie die tijdens de periode 

2016-2019 jaarlijks zal worden geobserveerd. Dus hoe hoger deze risicovrije 

rentevoet, hoe lager het bedrag van de stimulans. Aangezien de netbeheerder zijn 

kapitaal zeer waarschijnlijk zal moeten verhogen om de uitvoering van de 

voornoemde projecten te financieren, heeft dit kenmerk van de stimulans tot doel 

de netbeheerder in staat te stellen om aan zijn aandeelhouders voldoende 

vergoeding aan te bieden van zijn eigen vermogen, zelfs ingeval de risicovrije 

rentevoet voor de periode 2016-2019 op een historisch laag niveau zou blijven; 

iv. FASE 4: vermindering van het resultaat van FASE 3 ingeval de datum van de 

aangekondigde indienststelling van een project niet wordt gerespecteerd of een 

beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur niet redelijkerwijs gemotiveerd kan 

worden door de netbeheerder. Zo wordt de stimulans aan de netbeheerder 

toegekend op basis van de gedane jaarlijkse investeringsuitgaven, de effectieve 

datum van indienststelling van elk project en de beschikbaarheid van elk project 

na de datum van indienststelling. 

Gelet op de nagestreefde doelstelling, onverminderd punt 7., 2e lid, is deze stimulans alleen 

van toepassing voor de tariefperiode 2016-2019 en uitsluitend op de investeringsuitgaven 

geregistreerd voor de tariefperiode 2016-2019. 
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METHODE BIJLAGE 4 in verband met een bijzondere 
stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in 

het net voor een ad hoc vastgestelde termijn 

1. Overeenkomstig artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de 

tariefmethodologie, kan de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere 

stimulans toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net. De stimulans heeft als hoofddoel de netbeheerder aan te zetten tot het respecteren van 

de vooraf aangekondigde looptijden. Onverminderd punt 7., 2e lid, is deze stimulans alleen 

van toepassing voor de tariefperiode 2016-2019 en uitsluitend op de investeringsuitgaven 

geregistreerd voor de tariefperiode 2016-2019. 

2. De projecten die in aanmerking kunnen komen voor deze stimulans zijn: 

- STEVIN, te weten: 

o de bouw van de 380 kV-post Horta, van de 380 kV-post Van Maerlant, van de 

380 kV-post Guido Gezelle, van de 220 kV-post Stevin en van de 380 kV-post 

Stevin; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Eeklo-Van Maerlant en van de 380 kV-kabel 

Van Maerlandt-Guido Gezelle; 

o de upgrade van de 380 kV-lijn Eeklo-Horta; 

o de verbinding Guido-Gezelle-Stevin: upgrade van de 150 kV-lijn en installatie 

van een nieuwe 380 kV-lijn; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor STEVIN is 2017. 

- BRABO, te weten: 

met betrekking tot fase 1 (4e phaseshifter): 

o een schakelinstallatie in Zandvliet in samenwerking met TenneT; 

o een nieuwe transformator 380/150 kV in Doel en een Gas Insulated Bus (GIB); 

o de installatie van de nieuwe PST in Zandvliet; 

met betrekking tot fase 2: 

o de installatie van de 150 kV-kabel Lillo-Zandvliet; 

o de ontmanteling van de 150 kV-lijn Lillo-Zandvliet; 

o werken aan de 380 kV-post Zandvliet; 

o de bouw van de 380 kV-post Lillo; 
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o de installatie van de 380 kV-lijn Lillo-Zandvliet; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Lillo-Linkerscheldeoever en aansluiting op de 

380 kV-lijn Doel-Mercator; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling is 2016 voor fase 1 (4e phaseshifter) 

van BRABO en 2020 voor fase 2 van BRABO. 

- ALEGRO, te weten: 

o de installatie van de HVDC-kabel tussen de Duitse grens en de HVDC-

omvormer in Lixhe; 

o de bouw van de HVDC-omvormer in Lixhe; 

o de aansluiting van de HVDC-omvormer op de toekomstige 380 kV-post in Lixhe; 

o de installatie van een transformator 380/150 kV in Lixhe; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor ALEGRO is 2020. 

- BELUX: Eerste interconnectie België-Luxemburg 

o werken in het veld 220 kV van de post Aubange om de bouw van de 

interconnectie mogelijk te maken op basis van het draadstel van de bestaande 

lijn tussen Aubange en Esch 220 kV (Luxemburg). 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor de eerste fase is 2015. 

- Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta:  

o vervanging van de bestaande geleiders door hoogwaardige geleiders tussen de 

Franse grens, de posten Avelgem 380 kV en Horta 380 kV; 

o versterking of vervanging van sommige masten na grondig onderzoek; 

o aanpassingen in de velden 380 kV van de post Avelgem 380 kV om het 

verhogen van de capaciteit mogelijk te maken (model 4000 A). 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-

Horta is 2022. 

- Mercator-Horta: 

o vervanging van de bestaande geleiders door hoogwaardige geleiders tussen 

Horta 380 kV en Mercator 380 kV; 

o versterking of vervanging van sommige masten na grondig onderzoek; 
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o ingang-uitgang van de lijn 380-73 Doel-Horta in de post Mercator door de 

installatie van twee 380 kV-velden in deze post en werken aan de lijnen rondom 

de post. 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Mercator-Horta is 2019. 

- Lixhe-Herderen: 

o installatie van een tweede 380 kV-circuit op bestaande masten tussen de post 

van Lixhe 380 kV en Herderen; 

o versterking van sommige masten na grondig onderzoek.  

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Lixhe-Herderen is 2017. 

- Van Eyck-Zutendaal-Gramme: 

o op de bestaande site Van Eyck 380 kV, uitrusting van een volledige post met 

twee railstelscheidingen en railskoppeling 380 kV; 

o aanbrengen van het tweede draadstel 380 kV tussen Zutendaal en de post Van 

Eyck; 

o 380 kV-veld in de bestaande post Gramme 380 kV. 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Van Eyck-Zutendaal-Gramme is 

2015. 

- Onshore kabels voor de aansluiting van offshore windparken: 

o leggen van 7 kabels van 220 kV tussen de post Stevin 220 kV en de kust voor 

de aansluiting van windturbines in zee. 

Het vooraf aangekondigd jaar voor het leggen van deze kabels is 2017. 

3. Voor deze verschillende projecten samen worden de in aanmerking komende 

jaarlijkse investeringsuitgaven voor deze stimulans geplafonneerd op 193.000.000,00 EUR in 

2016, 164.000.000,00 EUR in 2017, 221.000.000,00 EUR in 2018 en 147.000.000,00 EUR in 

2019. Uiteraard kunnen alleen de investeringsuitgaven die door de CREG als redelijk worden 

beschouwd in aanmerking worden genomen. 
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4. Voor elk afzonderlijk beschouwd project, en onder voorbehoud van de in punt 5. 

bedoelde plafonnering, en de in punten 6. en 7. bedoelde verminderingen, komt het bedrag 

van de stimulans overeen met: 

- 11,230 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het jaar 

waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven plaatsvonden (jaar Y); 

- 8,423 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het eerste jaar 

na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+1); 

- 5,615 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het tweede jaar 

na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+2); 

- 2,808 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het derde jaar 

na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+3).  

5. Gelet op de in aanmerking komende investeringsuitgaven, geplafonneerd in punt 3., 

voor de projecten samen, mag het totaalbedrag van de aan de netbeheerder toegekende 

stimulans derhalve in geen geval meer bedragen dan 21.615.000,00 EUR in 2016, 

34.600.000,00 EUR in 2017, 49.448.000,00 EUR in 2018 en 49.684.000,00 EUR in 2019. 

6. Het bedrag van de stimulans bedoeld in punt 4., geplafonneerd overeenkomstig punt 

5., wordt verlaagd op basis van het niveau van de risicovrije rentevoet bedoeld in artikel 17 

van de tariefmethodologie , die voor de periode 2016-2019 jaarlijks zal worden geobserveerd 

indien deze hoger is dan 0,50%. Deze vermindering wordt toegepast op het berekende bedrag 

overeenkomstig punt 4. en geplafonneerd overeenkomstig punt 5., maar mag in geen geval 

leiden tot een geheel negatieve stimulans. 

7. Voor elk afzonderlijk beschouwd project wordt, vanaf het in punt 2. bedoelde vooraf 

aangekondigde jaar van indienststelling, de stimulans bedoeld in punt 4., geplafonneerd 

overeenkomstig punt 5. en verminderd overeenkomstig punt 6., met een bedrag dat 

overeenkomt met 10% van het totaalbedrag van de stimulans voor dit project voor de periode 

2016-2019 (i) indien de indienststelling niet heeft plaatsgevonden op die datum of (ii) indien 

de CREG kan aantonen dat de beschikbaarheid van de betreffende infrastructuur 

ontoereikend is en dat de netbeheerder niet schriftelijk kan aantonen alles geprobeerd te 

hebben om de onbeschikbaarheidsperiode tot een minimum te beperken. 



 

            7/7 

Zowel voor fase 2 van het BRABO-project als voor het ALEGRO-project, waarvoor het vooraf 

aangekondigde jaar van indienststelling 2020 is, komt de vermindering bedoeld in de 

voornoemde alinea van een bedrag overeen met 10% van het totaalbedrag van de stimulans 

voor dit project voor de periode 2016-2019 in geval van vertraging of onbeschikbaarheid in 

2020 toegewezen aan de netbeheerder, d.w.z. in mindering van zijn billijke marge. 

8. Het (positieve of negatieve) verschil tussen de begroting voorzien voor deze 

stimulans in het tariefvoorstel van de netbeheerder en de waarde van de stimulans ex post 

gecorrigeerd overeenkomstig punten 4., 5., 6. en 7. wordt volledig toegewezen aan de totale 

inkomsten van de volgende regulatoire periode. 

9. Het totaalbedrag van deze stimulans is een nettovergoeding, na toepassing van de 

vennootschapsbelasting. 
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VERANTWOORDING METHODE BIJLAGE 4 in verband met 
een bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke 
investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde 

termijn 

Overeenkomstig artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de 

tariefmethodologie, kan de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere 

stimulans toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net.  

Overwegende dat vertragingen onder andere de terbeschikkingstelling van bruikbare 

middelen aan marktspelers zouden kunnen beperken om bij te dragen aan de 

bevoorradingszekerheid van het land en de waargenomen prijsverschillen met de beurzen 

van de buurlanden te versterken, wat in fine aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen 

voor de Belgische netgebruikers en nadelig zou zijn voor hun concurrentievermogen, is de 

CREG van mening dat het van groot belang is om de netbeheerder aan te sporen tot het 

respecteren van de vooraf aangekondigde looptijden met betrekking tot de onderstaande 

belangrijke en specifieke investeringen die bedoeld zijn om de marktintegratie op Europees 

niveau te bevorderen:  

i. STEVIN, een versterking met als doel het mogelijk maken van de aansluiting van 

nieuwe offshore windparken in de Noordzee en de aansluiting van de NEMO 

interconnectie met het Verenigd Koninkrijk; 

ii. BRABO, een versterking met als doel het verhogen van de 

interconnectiecapaciteit met Nederland, het veilig stellen van het stijgende 

verbruik in het havengebied van Antwerpen en het ontwikkelen van de mogelijke 

aansluiting van productie-eenheden in de zone; 

iii. ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland;  

iv. BELUX, een eerste interconnectie tussen België en het Groothertogdom 

Luxemburg; 

v.iv. Avelin/Mastaing(FR)-Avelgem/Horta, een versterking van de capaciteit van de lijn 

door het gebruik van hoogwaardige geleiders; 

vi.v. Mercator-Horta, een versterking van de capaciteit van de lijn door het gebruik 

van hoogwaardige geleiders; 
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vii.vi. Lixhe-Herderen, het trekken van een tweede circuit op bestaande masten; 

viii.vii. Van Eyck-Zutendaal-Gramme, de bouw van een tweede 380 kV-circuit en de 

installatie van een 380/150 kV-transformator te Zutendael; 

ix.viii. Het leggen van onshore kabels voor de aansluiting van offshore windparken. 

In wiskundige termen wordt de stimulans verkregen in vier fases: 

i. FASE 1: vermenigvuldiging van de in aanmerking komende jaarlijkse 

investeringsuitgaven met een percentage dat afneemt in de loop van de jaren na 

het eerste jaar waarin deze uitgaven worden geregistreerd; 

ii. FASE 2: plafonnering van het resultaat van FASE 1 op een bedrag dat als 

redelijk wordt beschouwd gelet op de eerder aangekondigde 

investeringsbegrotingen door de netbeheerder. Deze plafonnering is bedoeld om 

de netbeheerder te stimuleren zijn investeringsuitgaven beter te beheersen; 

iii. FASE 3: vermindering van het resultaat van FASE 2 afhankelijk van de risicovrije 

rentevoet bedoeld in artikel 17 van de tariefmethodologie die tijdens de periode 

2016-2019 jaarlijks zal worden geobserveerd. Dus hoe hoger deze risicovrije 

rentevoet, hoe lager het bedrag van de stimulans. Aangezien de netbeheerder 

zijn kapitaal zeer waarschijnlijk zal moeten verhogen om de uitvoering van de 

voornoemde projecten te financieren, heeft dit kenmerk van de stimulans tot doel 

de netbeheerder in staat te stellen om aan zijn aandeelhouders voldoende 

vergoeding aan te bieden van zijn eigen vermogen, zelfs ingeval de risicovrije 

rentevoet voor de periode 2016-2019 op een historisch laag niveau zou blijven; 

iv. FASE 4: vermindering van het resultaat van FASE 3 ingeval de datum van de 

aangekondigde indienststelling van een project niet wordt gerespecteerd of een 

beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur niet redelijkerwijs gemotiveerd 

kan worden door de netbeheerder. Zo wordt de stimulans aan de netbeheerder 

toegekend op basis van de gedane jaarlijkse investeringsuitgaven, de effectieve 

datum van indienststelling van elk project en de beschikbaarheid van elk project 

na de datum van indienststelling. 

Gelet op de nagestreefde doelstelling, onverminderd punt 7., 2e en 3e lid, is deze stimulans 

alleen van toepassing voor de tariefperiode 2016-2019 en uitsluitend op de 

investeringsuitgaven geregistreerd voor de tariefperiode 2016-2019.  
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METHODE BIJLAGE 4 in verband met een bijzondere 
stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in 

het net voor een ad hoc vastgestelde termijn 

1. Overeenkomstig artikel 12, §5, 22° van de Elektriciteitswet en artikel 25, § 3 van de 

tariefmethodologie, kan de CREG voor een ad hoc vastgestelde termijn een bijzondere 

stimulans toekennen aan de netbeheerder voor belangrijke en specifieke investeringen in het 

net. De stimulans heeft als hoofddoel de netbeheerder aan te zetten tot het respecteren van 

de vooraf aangekondigde looptijden. Onverminderd punt 7., 2e en 3e  lid, is deze stimulans 

alleen van toepassing voor de tariefperiode 2016-2019 en uitsluitend op de 

investeringsuitgaven geregistreerd voor de tariefperiode 2016-2019. 

2. De projecten die in aanmerking kunnen komen voor deze stimulans zijn: 

 STEVIN, te weten: 

o de bouw van de 380 kV-post Horta, van de 380 kV-post Van Maerlant, van de 

380 kV-post Guido Gezelle, van de 220 kV-post Stevin en van de 380 kV-post 

Stevin; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Eeklo-Van Maerlant en van de 380 kV-kabel 

Van Maerlandt-Guido Gezelle; 

o de upgrade van de 380 kV-lijn Eeklo-Horta; 

o de verbinding Guido-Gezelle-Stevin: upgrade van de 150 kV-lijn en installatie 

van een nieuwe 380 kV-lijn; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor STEVIN is 2017. 

 BRABO, te weten: 

met betrekking tot fase 1 (4e phaseshifter): 

o een schakelinstallatie in Zandvliet in samenwerking met TenneT; 

o een nieuwe transformator 380/150 kV in Doel en een Gas Insulated Bus 

(GIB); 

o de installatie van de nieuwe PST in Zandvliet; 

met betrekking tot fase 2: 

o de installatie van de 150 kV-kabel Lillo-Zandvliet; 

o de ontmanteling van de 150 kV-lijn Lillo-Zandvliet; 

o werken aan de 380 kV-post Zandvliet; 
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o de bouw van de 380 kV-post Lillo; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Lillo-Zandvliet; 

o de installatie van de 380 kV-lijn Lillo-Linkerscheldeoever en aansluiting op de 

380 kV-lijn Doel-Mercator; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling is 2016 voor fase 1 (4e phaseshifter) 

van BRABO en 2020 voor fase 2 van BRABO. 

 ALEGRO, te weten: 

o de installatie van de HVDC-kabel tussen de Duitse grens en de HVDC-

omvormer in Lixhe; 

o de bouw van de HVDC-omvormer in Lixhe; 

o de aansluiting van de HVDC-omvormer op de toekomstige 380 kV-post in 

Lixhe; 

o de installatie van een transformator 380/150 kV in Lixhe; 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor ALEGRO is 2020. 

 BELUX: Eerste interconnectie België-Luxemburg 

o werken in het veld 220 kV van de post Aubange om de bouw van de 

interconnectie mogelijk te maken op basis van het draadstel van de bestaande 

lijn tussen Aubange en Esch 220 kV (Luxemburg). 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor de eerste fase is 2015. 

 Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta:  

o vervanging van de bestaande geleiders door hoogwaardige geleiders tussen 

de Franse grens, de posten Avelgem 380 kV en Horta 380 kV; 

o versterking of vervanging van sommige masten na grondig onderzoek; 

o aanpassingen in de velden 380 kV van de post Avelgem 380 kV om het 

verhogen van de capaciteit mogelijk te maken (model 4000 A). 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-

Horta is 2022. 

 Mercator-Horta: 

o vervanging van de bestaande geleiders door hoogwaardige geleiders tussen 

Horta 380 kV en Mercator 380 kV; 
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o versterking of vervanging van sommige masten na grondig onderzoek; 

o ingang-uitgang van de lijn 380-73 Doel-Horta in de post Mercator door de 

installatie van twee 380 kV-velden in deze post en werken aan de lijnen 

rondom de post. 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Mercator-Horta is 2019. 

 Lixhe-Herderen: 

o installatie van een tweede 380 kV-circuit op bestaande masten tussen de post 

van Lixhe 380 kV en Herderen; 

o versterking van sommige masten na grondig onderzoek.  

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Lixhe-Herderen is 2017. 

 Van Eyck-Zutendaal-Gramme: 

o op de bestaande site Van Eyck 380 kV, uitrusting van een volledige post met 

twee railstelscheidingen en railskoppeling 380 kV; 

o aanbrengen van het tweede draadstel 380 kV tussen Zutendaal en de post 

Van Eyck; 

o 380 kV-veld in de bestaande post Gramme 380 kV. 

Het vooraf aangekondigd jaar van indienststelling voor Van Eyck-Zutendaal-Gramme is 

2015. 

 Onshore kabels voor de aansluiting van offshore windparken: 

o leggen van 7 kabels van 220 kV tussen de post Stevin 220 kV en de kust voor 

de aansluiting van windturbines in zee. 

Het vooraf aangekondigd jaar voor het leggen van deze kabels is 2017. 

3. Voor elk van deze projecten worden de investeringsuitgaven die in aanmerking 

komen voor deze stimulans geplafonneerd op het totaal van de investeringsuitgaven die voor 

de periode 2016-2019 werden gebudgetteerd op pagina 241 van het tariefvoorstel 2016-

2019 dat op 30 juni 2015 door de netbeheerder werd ingediend. Voor deze verschillende 

projecten samen worden de in aanmerking komende jaarlijkse investeringsuitgaven voor 

deze stimulans geplafonneerd op 193.000.000,00 EUR in 2016, 164.000.000,00 EUR in 

2017, 221.000.000,00 EUR in 2018 en 147.000.000,00 EUR in 2019. Uiteraard kunnen 
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alleen de investeringsuitgaven die door de CREG als redelijk worden beschouwd in 

aanmerking worden genomen. 

4. Voor elk afzonderlijk beschouwd project, en onder voorbehoud van de in punt 5. 

bedoelde plafonnering, en de in punten 6. en 7. bedoelde verminderingen, komt het bedrag 

van de stimulans overeen met: 

 11,230 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het jaar 

waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven plaatsvonden (jaar Y); 

 8,423 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het eerste 

jaar na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+1); 

 5,615 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het tweede 

jaar na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+2); 

 2,808 % van de in aanmerking komende investeringsuitgaven voor het derde jaar 

na het jaar waarin deze in aanmerking komende investeringsuitgaven 

plaatsvonden (jaar Y+3).  

5. Gelet op de in aanmerking komende investeringsuitgaven, geplafonneerd in punt 3., 

voor de projecten samen, mag het totaalbedrag van de aan de netbeheerder toegekende 

stimulans derhalve in geen geval meer bedragen dan 21.615.000,00 EUR in 2016, 

34.600.000,00 EUR in 2017, 49.448.000,00 EUR in 2018 en 49.684.000,00 EUR in 2019. 

6. Het bedrag van de stimulans bedoeld in punt 4., geplafonneerd overeenkomstig 

punt 5., wordt zoals aangegeven in de volgende tabel verlaagd ex post gecorrigeerd op basis 

van het niveau van de risicovrije rentevoet bedoeld in artikel 17 van de tariefmethodologie , 

die voor de periode 2016-2019 jaarlijks zal worden geobserveerd indien deze hoger is dan 

0,50%. Voor de tussenliggende waarden van de in artikel 17 van de tariefmethodologie 

bedoelde risicovrije rentevoet die jaarlijks wordt geobserveerd, wordt het bedrag van de 

correctie van de stimulans verkregen door lineaire extrapolatie. Deze vermindering wordt 

toegepast op het berekende bedrag overeenkomstig punt 4. en geplafonneerd 

overeenkomstig punt 5., maar mag in geen geval leiden tot een geheel negatieve stimulans. 
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6.  

7. Voor elk afzonderlijk beschouwd project wordt, vanaf het in punt 2. bedoelde vooraf 

aangekondigde jaar van indienststelling, de stimulans bedoeld in punt 4., geplafonneerd 

overeenkomstig punt 5. en verminderd overeenkomstig punt 6., met een bedrag dat 

overeenkomt met 10% van het totaalbedrag van de stimulans voor dit project voor de 

periode 2016-2019 (i) indien de indienststelling niet heeft plaatsgevonden op die datum of (ii) 

indien de CREG kan aantonen dat de beschikbaarheid van de betreffende infrastructuur 

ontoereikend is en dat de netbeheerder niet schriftelijk kan aantonen alles geprobeerd te 

hebben om de onbeschikbaarheidsperiode tot een minimum te beperken. 

Zowel voor fase 2 van het BRABO-project als voor het ALEGRO-project, waarvoor het vooraf 

aangekondigde jaar van indienststelling 2020 is, komt de vermindering bedoeld in de 

voornoemde alinea van een bedrag overeen met 10% van het totaalbedrag van de stimulans 

voor dit project voor de periode 2016-2019 in geval van vertraging of onbeschikbaarheid in 

2020 toegewezen aan de netbeheerder, d.w.z. in mindering van zijn billijke marge. 

Voor het project Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta waarvoor werd aangekondigd dat de 

indienststelling in 2022 zou plaatsvinden, wordt de in het 1e lid bedoelde vermindering met 
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een bedrag dat overeenkomt met 10% van het totaalbedrag van de stimulans voor dit project 

voor de periode 2016-2019 in geval van vertraging of onbeschikbaarheid in 2022 

toegewezen aan de netbeheerder, d.w.z. in mindering van zijn billijke marge. 

 

8. Het (positieve of negatieve) verschil tussen de begroting voorzien voor deze 

stimulans in het tariefvoorstel van de netbeheerder en de waarde van de stimulans ex post 

gecorrigeerd overeenkomstig punten 4., 5., 6. en 7. wordt volledig toegewezen aan de totale 

inkomsten van de volgende regulatoire periode. 

9. Het totaalbedrag van deze stimulans is een nettovergoeding, na toepassing van de 

vennootschapsbelasting. 




