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Inleiding 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

legt hierbij, op basis van artikel 11 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de 

algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de 

boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit (hierna: het 

koninklijk besluit van 4 april 2001) het verslag voor over de tarieven die tijdens het 

exploitatiejaar 2005 toegepast zijn, zoals bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet). 

 

Dit verslag werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering 

van 23 maart 2006. 

 

Het onderhavig verslag, dat opgesteld werd om voormeld artikel 11 van het koninklijk besluit 

van 4 april 2001 uit te voeren, bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft een beschrijving 

van het reglementair kader. Het tweede deel bevat de procedurele elementen en geeft meer 

bepaald het verloop weer van de procedure voor het vaststellen van de tarieven voor het 

exploitatiejaar 2005, alsook de bespreking van de punten waarvoor de CREG gevraagd heeft 

het oorspronkelijke tariefvoorstel aan te passen opdat het beter zou voldoen aan de criteria 

vastgelegd in de elektriciteitswet en in het koninklijk besluit van 4 april 2001. In het derde 

deel wordt verslag uitgebracht over het concrete tariefniveau en dat door middel van het 

overzicht van de tarieven zoals ze in het jaar 2005 van kracht waren, de impact van de 

tarieven op de afnemers zelf en de vergelijking met de voorgaande jaren. In het vierde deel 

worden de vaststellingen en besluiten van de CREG in verband met de 

transmissienettarieven voor het exploitatiejaar 2005 samengevat. 
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Het reglementair kader 
 

I.1.  DE ELEKTRICITEITSWET  

 

1.  Artikel 12, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) bepaalt dat de netbeheerder elk jaar de 

tarieven voor de aansluiting op het transmissienet en het gebruik ervan, alsmede de tarieven 

voor de ondersteunende diensten die hij levert, aan de CREG ter goedkeuring dient voor te 

leggen.  

 

Overeenkomstig artikel 12, §2, van de elektriciteitswet moeten bij de vaststelling van 

voormelde tarieven volgende richtsnoeren in acht genomen worden: 
 

 “1° zij zijn niet-discriminerend en transparant; 

2° zij worden bepaald in functie van de kosten en maken het de netbeheerder mogelijk 
om alle reële kosten te dekken die toerekenbaar zijn aan de taken bedoeld in artikel 8; 

3° zij houden een billijke winstmarge in ter vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd in 
het transmissienet om de optimale ontwikkeling ervan op lange termijn te waarborgen; 

4° in de mate van het mogelijke beogen zij het gebruik van de capaciteit van het 
transmissienet te optimaliseren; 

5° zij zijn op voldoende wijze opgesplitst, inzonderheid: 

a) in functie van de voorwaarden en gebruiksmodaliteiten van het transmissienet;  

b) wat de ondersteunende diensten betreft; 

c) wat de eventuele toeslagen voor openbare dienstverplichtingen in uitvoering van de 
artikelen 7 en 21, eerste lid, 3°, betreft; 

d) wat enige bijdrage tot dekking van verloren kosten betreft, toegestaan in uitvoering van 
artikel 24, §§ 1 en 2, van richtlijn 96/92; 

6° de tariefstructuren zijn uniform voor het gehele grondgebied, zonder opsplitsing 
volgens geografische zone.” 
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I.2.  HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2001 
 

2.  Hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 beschrijft de procedure voor 

de voorlegging en de goedkeuring van de tarieven.  

 

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 bepaalt het volgende: 

“Uiterlijk op 31 maart van elk jaar legt de commissie aan de minister een verslag 
voor over de tarieven bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet, die tijdens het voorbije 
exploitatiejaar toegepast zijn. De minister maakt dit verslag over aan de federale 
wetgevende Kamers, de gewestregeringen en het controlecomité. Hij ziet erop toe 
dat het verslag op passende wijze wordt bekendgemaakt. 
De commissie maakt dit verslag ook over aan de netbeheerder door een ter post 
aangetekend schrijven.” 

 

I.3.  DE RICHTLIJNEN VAN DE CREG 

 

3.  Om enerzijds te vermijden dat bij elke beoordeling telkens opnieuw een principiële 

gedragslijn zou moeten bepaald worden, en om anderzijds tegemoet te komen aan de in het 

eerste richtsnoer van artikel 12, §2, van de elektriciteitswet opgelegde eisen van 

transparantie en niet-discriminatie, heeft de CREG haar beleid ter zake in eigen richtlijnen1 

vastgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de beoordeling van het in het derde richtsnoer van 

artikel 12, §2, van de elektriciteitswet gehanteerde begrip ‘billijke winstmarge’. 

 

De richtlijnen zijn, ongeacht hun redactie, derhalve niet reglementair of dwingend van aard, 

maar geven enkel aan hoe de CREG zich voorneemt de billijke winstmarge in te vullen in de 

gevallen waarin de betrokken transmissie- of distributienetbeheerder van elektriciteit geen 

andere invulling voorstelt die meer aangepast is aan zijn individuele kenmerken en situatie 

en tegelijk beantwoordt aan het voormelde richtsnoer omtrent de billijke winstmarge.  

 

Het is evident dat deze richtlijnen geen afbreuk kunnen doen aan de opdracht die de 

wetgever de CREG gegeven heeft om de tarieven voorgesteld door de netbeheerder elk jaar  

opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen. De CREG moet deze tarieven dus jaarlijks op 

hun echte merites beoordelen, rekening houdend met de reële omstandigheden, zonder dat 

zij uiteraard mag vervallen in willekeur. Dit betekent dat de CREG bij de beoordeling van de 

 
1 Richtlijnen (B)030618-CDC-218 met betrekking tot de billijke winstmarge toepasselijk op de 
transmissie- en de distributienetbeheerders van elektriciteit actief op het Belgische grondgebied, 18 
juni 2003. 

http://www.creg.be/pdf/Richtlijnen/Div-B218NL.pdf
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concrete dossiers ingediend door de netbeheerder moet kunnen afwijken en daartoe zelfs 

verplicht is indien deze dossiers daartoe noodzaken. 

 

Voor de uitwerking van de onderhavige richtlijnen heeft de CREG de volgende elementen in 

overweging genomen: 

 

 (i) de vigerende wetgeving, inzonderheid de artikelen 8 en 12 van de elektriciteitswet; 

 (ii) de criteria vastgesteld door het “European Electricity Regulatory Forum”, de 

Europese Commissie en de internationale praktijken daarbij rekening houdend met 

de specificiteit van de Belgische netten; 

 (iii) de evaluatie en analyse van de bedrijfstak ‘transmissie van elektriciteit’ in de 

transmissienetbeheerder van elektriciteit, gemaakt in opdracht van de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling en gecoördineerd door de 

CREG. Hieruit heeft de CREG in het bijzonder conclusies getrokken wat betreft de 

economische levensduur van de activa van netbeheerders en daaraan gerelateerd, 

de afschrijvingstermijnen en de restwaardes.  

 

4.  Voor de bepaling van de billijke winstmarge toepasselijk op de netbeheerder, heeft 

de CREG in haar richtlijnen een methodologie ontwikkeld voor de waardering van de activa 

geïnvesteerd in een transmissie- of een distributienet van elektriciteit, daarin begrepen de 

nieuwe investeringen, door: 

 

  (i) het begrip “asset base” of “Geïnvesteerde Kapitalen” (hierna: GIK) te 

definiëren op basis van methodes conform aan internationaal gekende 

praktijken van de bevoegde buitenlandse overheden. Het betreft voornamelijk 

evaluatiemethodologieën gebaseerd op de “market value”, de “current cost 

accounting”, of de “depreciated replacement cost”; 

 

  (ii) de rendementsvoeten van de geïnvesteerde kapitalen op deze “asset base” te 

berekenen volgens een formule erkend op internationaal vlak door de 

bevoegde buitenlandse overheden.  Op basis van het “Capital Asset Pricing 

Model’ wordt de formule van de “weighted average cost of capital” of 

Gewogen gemiddelde Kapitaalkost (hierna: GGKK) vastgelegd, door de “cost 

of debt” te bepalen die naar analogie kan vastgesteld worden in functie van de 

rentevoeten van de Belgische staatsobligaties op 10 jaar van het 

referentiejaar, de “cost of equity” en de berekening van de ratio van eigen 
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vermogen/totaal vermogen (hierna: D), die dient conform te zijn aan de 

gebruikelijke normen voor ondernemingen van dezelfde aard en die zich in 

dezelfde omstandigheden bevinden. 

 

Afhankelijk van de werkelijke financieringsstructuur (uitgedrukt door D), kan de formule voor 

de berekening van de GGKK, in drie scenario’s voorgesteld worden: 

 D gelijk aan 33% :  [33% x GIK x (risicovrije rente + risicopremie x herberekende 

equity bèta)] + embedded financial costs; 

 D hoger dan 33% : [33% x GIK x (risicovrije rente + risicopremie x herberekende 

equity bèta)] + [(67%- (1 – D)) x GIK x (1 – t) x (OLO + 70 bp)] + embedded financial 

costs ; 

 D lager dan 33% : [33% x GIK x (risicovrije rente + risicopremie x herberekende 

equity bèta)] - [((1 – D) - 67%) x GIK x (1 – t) x (OLO + 70 bp)] + embedded financial 

costs. 

 

Voor het exploitatiejaar 2005 werden de parameters als volgt bepaald: 

 

De risicovrije rente is het rekenkundig gemiddelde rendementspercentage van de in het 

voorafgaande jaar door de Belgische overheid uitgegeven OLO-obligaties (Obligation 

Linéaire Obligatie) met een looptijd van 10 jaar en werd berekend op 4,1683%. 

 

De risicopremie is de Marktrisicopremie van de Brusselse Effectenbeurs (afdeling 

Brussel van Euronext) en werd berekend op 2,54%. 

 

De herberekende equity bèta-factor weegt het marktrisico en wordt berekend als de 

verhouding tussen de schommelingen over de voorbije zeven jaren in de aandelenkoers 

van de belangrijkste elektriciteitsproducent in België en de schommelingen van de 

BEL20-aandelenindex, dit alles aangepast aan de gereguleerde 33/67 

financieringsstructuur. Voor het exploitatiejaar 2005 werd deze factor bepaald op 1,0485. 

 

De parameter ‘t’ is de reële belastingvoet voor de Vennootschapsbelasting (in de regel 

33,99%). 

 

Daardoor kon, ingeval van een door de CREG als optimaal beschouwde D-factor van 33%, 

op het eigen vermogen maximaal een netto-vergoeding (na vennootschapsbelasting) krijgen 

van 6,8615%. Voor het vreemd vermogen worden alle reële kosten terugbetaald. 
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5.   De CREG beoordeelt de redelijkheid van de in het tariefvoorstel van de 

netbeheerder opgenomen kosten door ze onder meer: 

 

(i)  te vergelijken met de overeenstemmende kosten van gelijkaardige 

ondernemingen; 

(ii)  te controleren op de naleving van het ‘at arm’s length’-principe; 

(iii) af te wegen tegenover de duidelijk meetbare verkregen tegenprestaties van 

de leverancier van de betrokken goederen en diensten. 
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De procedure voor het vaststellen van de 
tarieven 
 

 

II.1. OVERZICHT VAN DE PROCEDURE 

 

6.  Het redelijke karakter van de exploitatiekosten van de netbeheerder en het billijke 

karakter van de winstmarge op de kapitalen geïnvesteerd in het net, worden door de CREG 

geëvalueerd, via een controle die voorafgaat aan de goed- of afkeuring van de 

transmissietarieven die door de netbeheerder zijn uitgewerkt en voorgesteld. 

 

7.  Op 30 september 2004, dit is binnen de wettelijke termijn, diende Elia System 

Operator N.V. (hierna: de netbeheerder) een tariefvoorstel in voor de transmissie van 

elektriciteit, samen met een budget voor het exploitatiejaar 2005.  

 

8.  Omdat de CREG vaststelde dat het door de netbeheerder ingediende dossier niet 

volledig was, vroeg zij, met toepassing van artikel 8, §2, van het koninklijk besluit van 4 april 

2001 en binnen de daarin gestelde termijn, op 6 oktober 2004, per brief bijkomende 

inlichtingen aan de netbeheerder. 

 

De netbeheerder antwoordde met zijn schrijven van 21 oktober 2004, dus andermaal binnen 

de in artikel 8, §2, van het koninklijk besluit van 4 april 2001 gestelde termijn, op de door de 

CREG gestelde vragen. 

 

9.  Op 4 november 2004, dus ruim binnen de in artikel 8, §3, van het koninklijk besluit 

van 4 april 2001 gestelde termijn van dertig kalenderdagen, besliste de CREG om het 

voorgestelde budget van de netbeheerder af te wijzen. In dezelfde beslissing somde de 

CREG, conform de bepalingen van artikel 8, §3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 

april 2001, de aanpassingen op die moesten gebeuren om het tariefvoorstel vooralsnog te 

kunnen goedkeuren. 

 

10.  Op 22 november 2004 werd Elia op haar verzoek gehoord door de CREG 

overeenkomstig artikel 27, derde lid, juncto artikel 8, §4, tweede lid, van het koninklijk besluit 

van 4 april 2001. 
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11.  Op 22 november 2004 werd het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het 

exploitatiejaar 2005 door de netbeheerder bij de CREG ingediend overeenkomstig artikel 8, 

§4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 april 2001. 

  

Na zorgvuldige beoordeling ervan heeft de CREG beslist dit aangepaste tariefvoorstel met 

budget af te wijzen en om voorlopige tarieven op te leggen, geldig voor een hernieuwbare 

periode van drie maanden met ingang per 1 januari 2005. 

 

12.   Op 2 maart 2005 ontving de CREG de brief van Elia d.d. 1 maart 2005 waarin de 

netbeheerder aankondigt, niet over nieuwe elementen te beschikken die het indienen van 

een nieuw tariefvoorstel zouden verantwoorden met het oog op het bepalen van de tarieven 

die toepassing zullen zijn vanaf 1 april 2005. 

Daarom heeft de CREG beslist om, conform de bepalingen van artikel 9 van het koninklijk 

besluit van 4 april 2001, de vanaf 1 januari 2005 van kracht zijnde, voorlopige tarieven te 

hernieuwen voor drie maanden met ingang per 1 april 2005. 

 

13.  Op 6 juni 2005 ontving de CREG de brief van Elia d.d. 3 juni 2005 waarin de 

netbeheerder het volgende stelt: 

 

« A l’exception de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions relatives aux 
surcharges facturées par Elia (arrêté ministériel du 13 mai relatif à la cotisation 
fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes), il n’y a 
actuellement, à la connaissance d’Elia, pas de fait nouveau justifiant l’introduction 
d’une demande d’approbation de proposition tarifaire adaptée, accompagnée du 
budget d’Elia pour l’exercice 2005 modifié. 
 
Dès lors, nous tenions à vous informer par la présente, qu’à l’heure actuelle, Elia 
n’envisage pas de présenter à la CREG, pour le troisième trimestre 2005, de 
modification à sa proposition tarifaire adaptée, accompagnée du budget d’Elia pour 
l’exercice 2005. » 

 
Daarom heeft de CREG in haar beslissing van 16 juni 2005 beslist om, in overeenstemming 

met de bepalingen van artikel 9 van het koninklijk besluit van 4 april 2001, de vanaf 1 januari 

2005 van kracht zijnde, voorlopige tarieven andermaal voor een periode van 3 maand te 

hernieuwen. 

 
14.  Op 6 september 2005 ontving de CREG de brief van Elia d.d. 2 september 2005, 

waarin de netbeheerder het volgende schrijft: 
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 «À la connaissance d’Elia, les seuls faits nouveaux justifiant l’introduction d’une 
demande d’approbation de proposition tarifaire adaptée, accompagnée du budget 
d’Elia pour l’exercice 2005 modifié, concernent les surcharges (nvdr : het betreft de 
federale bijdrage, met inbegrip van de toeslag voor beschermde klanten enerzijds en de 
toeslag voor de financiering van de maatregelen tot bevordering van rationeel 
energiegebruik). 
 
Dès lors, Elia propose ci-après deux modifications des surcharges pour le quatrième 
trimestre 2005, conformément à l’évolution de la législation en la matière. À l’heure 
actuelle, Elia n’envisage pas de présenter à la CREG, pour le quatrième trimestre 
2005, d’autre modification à sa proposition tarifaire adaptée, accompagnée du budget 
d’Elia pour l’exercice 2005 » 

 

 

Gelet op wat voorafging besliste de CREG om de door haar in haar beslissing van 6 

december 2004 opgelegde voorlopige tarieven en in haar beslissingen van 10 maart 2005 en 

van 16 juni 2005 hernieuwde tarieven voor de aansluiting op het transmissienet, voor de 

toegang tot en het gebruik van het transmissienet als goedgekeurde en voorlopige tarieven 

voor een periode van drie maanden te rekenen vanaf 1 oktober 2005 te hernieuwen, met 

uitzondering van: 

 

(i) de tot en met 30 september geldende ‘federale bijdrage’ en ‘toeslag 

beschermde klanten’, die vanaf 1 oktober 2005 geen deel meer uitmaakten 

van de door Elia toe te passen tarieven; 

(ii) de op de afname in het Vlaamse Gewest toe te passen toeslag voor de 

bevordering van rationeel energiegebruik, waarvoor vanaf 1 oktober 2005 een 

nultarief werd toegepast. 

 

15.  Ook wat de in artikel 10, §§ 1 tot 3, van het koninklijk besluit van 4 april 2001 

opgenomen verplichtingen van zowel de CREG als van de netbeheerder betreft met 

betrekking tot de bekendmaking van de tarieven, werd aan de eisen van de regelgeving 

voldaan: zowel via het Belgisch Staatsblad als door middel van de respectieve websites van 

de CREG en van de netbeheerder werden de beslissingen inzake de tarieven bekend 

gemaakt.  

Ook het voorliggend verslag en de verspreiding ervan maken deel uit van de verplichtingen 

van de CREG op het gebied van communicatie. 

 

16.  De CREG is dan ook van oordeel dat, voor wat het exploitatiejaar 2005 betreft, 

zowel zijzelf als de netbeheerder de voorgeschreven wettelijke procedures correct hebben 

toegepast.  
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17.  Met betrekking tot de in artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 april 2001 vermelde 

tarieven voor de belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen is de procedure minder 

duidelijk vastgelegd. Enerzijds onderscheidt artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit vier 

tarieven binnen de tariefstructuur. Anderzijds wordt in artikel 1, 2°, van ditzelfde koninklijk 

besluit in de definitie van “tariefvoorstel” verwezen  naar artikel 12, §1, van de 

elektriciteitswet: dit laatste artikel maakt evenwel enkel melding van drie tariefelementen, 

namelijk de tarieven voor de aansluiting op het transmissienet, de tarieven voor het gebruik 

ervan en de tarieven voor ondersteunende diensten.  

 

Het is derhalve allesbehalve duidelijk welke de bevoegdheden van de CREG zijn op het 

gebied van de in genoemd artikel 12, §1, van de elektriciteitswet niet opgenomen tarieven 

voor belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen. 

 

 

II.2. DE EIGEN PROCEDURELE BELEIDSLIJNEN VAN DE CREG 

 

18.  Gezien het belang dat de CREG hecht aan de billijke behandeling van de 

netbeheerder en diens voorstellen, wenste de CREG erover te waken dat de mogelijkheden 

op het vlak van communicatie, betrokkenheid en inspraak van de netbeheerder maximaal 

uitgeput werden: terzake erkende en hanteerde de CREG het gebruik van overleg tijdens 

zowel formele als informele vergaderingen, van geschreven en elektronische communicatie 

ingeval van wederzijdse vragen om verduidelijking, van een hoorzitting en van het vermelden 

bij de communicatie over haar beslissingen naar de mogelijkheden van de netbeheerder tot 

beroep tegen haar beslissingen. 

 

De CREG is ervan overtuigd dat zij voor het exploitatiejaar 2005 een passend gebruik heeft 

gemaakt van de voornoemde instrumenten en op die wijze de rechten van de netbeheerder 

op een correcte wijze heeft geëerbiedigd. 

 

19.  Ten overstaan van de aan haar door de netbeheerder gevraagde goedkeuring van 

de tarieven voor de belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen, heeft de CREG haar 

verantwoordelijkheid genomen en, hoewel ze hiertoe niet strikt wettelijk bevoegd is, toch 

heeft zij een aantal van deze tarieven goedgekeurd: dit gebeurde evenwel enkel in de 

gevallen waarin er een duidelijke wettelijke basis voorhanden was voor de betreffende 

belasting. Bij gebrek daaraan zal de CREG de netbeheerder vragen om de ermee 
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samenhangende kosten over te dragen en in de tarieven van het volgende exploitatiejaar op 

te nemen. 

 

 

II.3. HET CONTROLEPROGRAMMA VAN DE CREG 

 

20.  Het door de CREG met het oog op de controle van de tariefvoorstel met budget 

voor het exploitatiejaar 2005 gehanteerde controleprogramma ter beoordeling van het 

tariefvoorstel van de netbeheerder was dan ook gericht op de hiervoor vermelde essentiële 

uitgangspunten. 

Het bestond uit volgende kernpunten: 

 

(i) de evolutie van de kosten en opbrengsten 2003, 2004 en 2005; 

(ii) controle op de waarde van de geïnvesteerde kapitalen, de investeringen en de 

desinvesteringen; 

(iii) controle op de gemiddelde kapitaalkost (hierna: GGKK); 

  (iv) controle op de kost van de ondersteunende diensten; 

  (v) controle op de pensioenkosten van de renteniers; 

  (vi) controle op de netverliezen;   

  (vii) controle op de toeslagen, heffingen en taksen; 

  (viii) controle op de aansluitingstarieven; 

(ix) diverse opmerkingen. 

 

 

II.4. DOOR DE CREG GEVRAAGDE AANPASSINGEN AAN HET TARIEFVOORSTEL 2005 MET 

BUDGET 

 

21.  In dit deel wordt ingegaan op de punten waarvoor de CREG de netbeheerder 

gevraagd heeft het oorspronkelijke op 30 september 2004 ingediende tariefvoorstel 2005 

met budget aan te passen. Daarbij wordt telkens verwezen naar de betreffende 

aandachtspunten uit het in paragraaf 20 van onderhavig verslag opgenomen 

controleprogramma. Bij elk punt wordt de financiële impact ervan vermeld.  

 

Met het oog op het vrijwaren van de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens, wordt één en 

ander eerder in algemene termen geformuleerd. 
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22.  Omdat het door de netbeheerder op 30 september 2004 ingediende oorspronkelijke 

tariefvoorstel met budget duidelijk onvoldoende beantwoordde aan de kernpunten (i), (ii), (iii), 

(iv), (v), (vi), (vii), (viii) en (ix) van het in paragraaf 20 van dit verslag besproken 

controleprogramma, heeft de CREG 15 concrete voorwaarden opgesomd waaraan het 

voorstel moest voldoen om alsnog de goedkeuring van de CREG te verkrijgen. 

 

Dit oorspronkelijke tariefvoorstel met budget van 30 september 2004 bevatte een bedrag van 

753.645.000,00 EUR aan exploitatiekosten en van 88.900.000,00 EUR aan diverse 

opbrengsten. 

 

23.  In het op 22 november 2004 ingediende aangepaste tariefvoorstel met budget, was 

het bedrag aan te recupereren kosten door de netbeheerder met 7.945.000,00 EUR 

verminderd tot 745.700.000,00 EUR. 

 

24.  Hoewel de netbeheerder tien van de door de CREG gestelde voorwaarden had 

vervuld, besliste de CREG dit aangepaste tariefvoorstel te verwerpen omdat het nog steeds 

op vijf punten op een voor de CREG onaanvaardbare wijze tekortschoot. Op deze vijf punten 

wordt thans ingegaan. 

 

Omdat uit de bijkomende gegevens die Elia ter beschikking heeft gesteld bleek dat Elia bij 

haar aangepast budgetvoorstel van 2005 uitging van een volume aan onderschreven 

vermogen dat 2,5% lager lag dan de door Elia voor 2004 geraamde werkelijke 

onderschreven vermogens, heeft de CREG een tariefdaling opgelegd voor alle tarieven van 

de onderschreven vermogens tot beloop van 2,5% t.o.v. het aangepaste tariefvoorstel. 

 

Hoewel Elia- zij het onder protest, omdat zij van oordeel blijft dat de verhouding tussen Eigen 

Vermogen en GIK moet gehanteerd worden- de berekeningswijze van de zogenaamde ‘D-

factor’ aangepast had en rekening gehouden had met de verhouding tussen Eigen vermogen 

en (geprojecteerd) balanstotaal, had de transmissienetbeheerder evenwel een ten aanzien 

van zijn tariefvoorstel van 30 september 2004 afwijkende werkwijze toegepast voor wat 

betreft de referentiedatums die gebruikt worden voor de berekening van de zogenaamde D-

factor die mee bepalend is voor de omvang van de toe te kennen Billijke winstmarge op de 

Geïnvesteerde Kapitalen. De CREG heeft daarom de referentiedatums van het tariefvoorstel 

van 30 september 2004 opnieuw gebruikt voor haar berekening en de netto billijke 
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winstmarge en de verschuldigde vennootschapsbelasting verminderd met 4.745.000,00 

EUR. 

 

Net als bij de tariefvorming voor het exploitatiejaar 2004 stelde de CREG in de loop van de 

procedure eveneens een aantal elementen vast die volgens haar mogelijk kaderden in een 

door een monopolist toegepaste vorm van prijsdiscriminatie. Het betrof de ingediende 

offerteprijzen van de ondersteunende diensten ‘primaire reserve’, ‘secundaire reserve’ en 

‘tertiaire reserve’ waarvan de CREG een onredelijk hoog prijsniveau vaststelde. Na 

onderzoek van de door de leveranciers van de primaire, secundaire en tertiaire reserves 

verstrekte gegevens was de CREG van oordeel dat omwille van een overdreven reservering, 

van een onredelijke wijziging in de mix van inzet van de capaciteit van de levering van de 

reserves en van een niet te verantwoorden desoptimisatie van bepaalde centrales de 

aangeboden aankoopprijzen onredelijk hoog bleven en dit ten belope 13.159.783,57 EUR, 

als volgt verdeeld: 

 - primaire reserve: 9.206.643,57 EUR; 

 - secundaire reserve: 2.500.000,00 EUR; 

 - tertiaire reserve: 1.453.140,00 EUR. 

 

25.  Door het aanpassen en verwerpen van deze vijf posten, werd het via de tarieven te 

recupereren budget per saldo nogmaals verminderd met 17.904.783,57 EUR. 

 

De door de CREG met ingang van 1 januari 2005 opgelegde voorlopige tarieven werden 

bepaald, rekening houdend met deze vermindering. 

 

26.  Tegen deze beslissing diende de netbeheerder op 22 april 2005 een verzoek tot 

nietigverklaring in bij de Raad van State. Op het ogenblik van de opmaak van onderhavig 

verslag is deze zaak nog steeds in behandeling 

 

27.  Of de toepassing van de tijdens het exploitatiejaar 2005 geldende tarieven al dan 

niet geleid hebben tot een bonus of een malus in de zin van artikel 24 van het koninklijk 

besluit van 4 april 2001, is op het ogenblik van de opmaak van voorliggend verslag nog niet 

bekend. 
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De transmissienettarieven in 2005 
 

28.  Rekening houdend met drie opeenvolgende hernieuwingen, waren de facto de door 

de CREG vanaf 1 januari 2005 opgelegde voorlopige tarieven gedurende het volledige 

exploitatiejaar 2005 van kracht. 

Dit deel bevat enerzijds het overzicht van de toegepaste tarieven zelf (met een vergelijking 

met het tariefniveau van het exploitatiejaar 2004) en anderzijds de becijferde impact ervan 

op de afnemers, dit laatste via het gebruik van typeklantprofielen.  

 

III.1 DE TARIEVEN DIE VAN KRACHT WAREN TIJDENS HET EXPLOITATIEJAAR 2005 

 

III.1.1. Tarieven voor het gebruik van het net 

 

29.  De tarieven voor het gebruik van het transmissienet evolueerden sinds het 

exploitatiejaar 2004 als volgt. 

 

 (i) Tarieven voor onderschreven en bijkomend vermogen ( EUR / kW / jaar) 

 

30.  Dit tarief dekt de eigenlijke capaciteits- en infrastructuurkosten van het 

transmissienet voor elektriciteit. De ‘onderschrijving’ van een gedeelte van deze capaciteit 

houdt dus een reserveringskost in, die gebaseerd is op de capaciteitskosten (in functie van 

het vermogen in kW) en niet op de globaal vervoerde, en dus variabele, energie (kWh). Dit 

tarief dekt circa 64% van het totaal via de tarieven door de netbeheerder te recupereren 

budget. 



Tabel 1: de tarieven voor het onderschreven en het bijkomend vermogen 
Opgelegde Opgelegde Evolutie 

tarieven tarieven 2005/
Elia Elia 2004
2004 2005 %

Tabel 1
Tarief voor onderschreven en 
bijkomend vermogen
In de netten 380/220/150 kV
Jaar 16,0048 13,5561 -18,06%
Maand Winter-Piekuren 0,9720 0,8138 -19,44%

Winter-Daluren 0,5558 0,4949 -12,31%
Winter-Weekend 0,3707 0,3201 -15,81%
Zomer-Piekuren 0,7203 0,6421 -12,18%
Zomer-Daluren 0,4781 0,4314 -10,83%
Zomer-Weekend 0,3229 0,2804 -15,16%

Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV
Jaar 22,8622 19,6086 -16,59%
Maand Winter-Piekuren 1,4187 1,2009 -18,14%

Winter-Daluren 0,7988 0,7190 -11,10%
Winter-Weekend 0,5307 0,4611 -15,09%
Zomer-Piekuren 1,0376 0,9311 -11,44%
Zomer-Daluren 0,6825 0,6190 -10,26%
Zomer-Weekend 0,4577 0,4021 -13,83%

In de netten 70/36/30 kV
Jaar 33,6622 28,2961 -18,96%
Maand Winter-Piekuren 2,1230 1,7551 -20,96%

Winter-Daluren 1,1856 1,0455 -13,40%
Winter-Weekend 0,7825 0,6625 -18,11%
Zomer-Piekuren 1,5322 1,3339 -14,87%
Zomer-Daluren 0,9997 0,8821 -13,33%
Zomer-Weekend 0,6661 0,5717 -16,51%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS
Jaar 39,2340 32,6058 -20,33%
Maand Winter-Piekuren 2,4657 2,0280 -21,58%

Winter-Daluren 1,3996 1,2082 -15,84%
Winter-Weekend 0,9132 0,7650 -19,37%
Zomer-Piekuren 1,7847 1,5309 -16,58%
Zomer-Daluren 1,1686 1,0105 -15,65%
Zomer-Weekend 0,7740 0,6585 -17,54%  

 

Opmerkingen: 

(i) Voor afnames, gedekt door lokale productie, wordt de prijs voor onderschreven vermogen 

verminderd met 30%. Voor een dergelijke opstelling geldt enkel een onderschrijvingsformule 

per jaar; 

(ii) Voor het door Elia ex post vastgestelde bijkomend vermogen wordt een tariefverhoging 

van 15% toegepast op de normale prijs voor bijkomende vermogens, in functie van hun 

afnamemoment. 
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(ii)Tarief voor systeembeheer ( EUR / MWh) 

 
Opgelegde Opgelegde Evolutie 

tarieven tarieven 2005/
Elia Elia 2004
2004 2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,1947 0,3862 49,59%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2644 0,5489 51,83%
In de netten 70/36/30 kV 0,3882 0,8399 53,78%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,4666 0,9101 48,73%

2° Tarief voor het systeembeheer (EUR/MWh)

Tabel 2

 
 

III.1.2.  Tarieven voor ondersteunende diensten 
 

31.  De tarieven voor de ondersteunende diensten evolueerden sinds het exploitatiejaar 

2004 als volgt. 
 

 (i) Tarief voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling van het 

evenwicht binnen de Belgische regelzone en voor de black-start dienst  
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  Tabel 3: de tarieven voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling 

van het evenwicht binnen de Belgische regelzone en voor de black-start dienst 

(EUR/MWh) 
Opgelegde Opgelegde Evolutie 

tarieven tarieven 2005/
Elia Elia 2004

Tabel 3 2004 2005 %
3° Tarief voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling van het evenwicht binnen de Belgische regelingszone en voor
de blackstart dienst (met inbegrip van de compensering van de netverliezen) (in EUR/MWh)

Winter
Piekuren

In de netten 380/220/150 kV 1,6677 1,2181 -36,91%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,9157 1,3215 -44,96%
In de netten 70/36/30 kV 2,0928 1,7694 -18,28%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 2,4117 1,7861 -35,03%
Daluren

In de netten 380/220/150 kV 1,6677  1,2181  -36,91%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,7569  1,2707  -38,26%
In de netten 70/36/30 kV 1,8206  1,4755  -23,39%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 1,9352  1,4913  -29,77%
Week-end

In de netten 380/220/150 kV 1,6677  1,2181  -36,91%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,7578  1,2408  -41,67%
In de netten 70/36/30 kV 1,8222  1,3561  -34,37%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 1,9380 1,3691 -41,55%
Zomer
Piekuren

In de netten 380/220/150 kV 1,6677 1,2181 -36,91%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,8998 1,3220 -43,71%
In de netten 70/36/30 kV 2,0655 1,6467 -25,43%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 2,3639 1,6968 -39,32%
Daluren

In de netten 380/220/150 kV 1,6677  1,2181  -36,91%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,7570  1,2674  -38,63%
In de netten 70/36/30 kV 1,8207  1,4534  -25,27%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 1,9354  1,4729  -31,40%
Week-end

In de netten 380/220/150 kV 1,6677  1,2181  -36,91%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,7485  1,2470  -40,22%
In de netten 70/36/30 kV 1,8061  1,3583  -32,97%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 1,9099  1,3725  -39,15%  
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 (ii) Tarief voor de regeling van de spanning en voor de reactieve energie  

 

  Tabel 4: de tarieven voor de regeling van de spanning en voor de reactieve energie 

(EUR/MWh)  

 
Tabel 4 Opgelegde Opgelegde Evolutie 
4° Tarief voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen tarieven tarieven 2005/

Winter Elia Elia 2004
Piekuren 2004 2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,2042 0,2103 2,90%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%
In de netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2293 0,2339 1,97%
Daluren

In de netten 380/220/150 kV 0,2042 0,2103  2,90%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%
In de netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2293 0,2339 1,97%
Week-end

In de netten 380/220/150 kV 0,2042 0,2103 2,90%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%
In de netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2293 0,2339 1,97%
Zomer
Piekuren

In de netten 380/220/150 kV 0,2042 0,2103 2,90%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%
In de netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2293 0,2339 1,97%
Daluren

In de netten 380/220/150 kV 0,2042 0,2103 2,90%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%
In de netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2293 0,2339 1,97%
Week-end

In de netten 380/220/150 kV 0,2042 0,2103 2,90%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%
In de netten 70/36/30 kV 0,2042 0,2103 2,90%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2293 0,2339 1,97%  
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 (iii) Tarief voor het opheffen van congesties  

 

  Tabel 5: de tarieven voor congestiebeheer (EUR/MWh) 
Opgelegde Opgelegde Evolutie 

tarieven tarieven 2005/
Tabel 5 Elia Elia 2004
Tarief voor het opheffen van congesties 2004 2005 %
In de netten 380/220/150 kV 0,0568 0,0905 37,24%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,0710 0,1129 37,11%
In de netten 70/36/30 kV 0,0710 0,1129 37,11%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,0710 0,1129 37,11%  
 

III.1.3.Tarieven voor belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen 

 

32. De tarieven voor belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen evolueerden als volgt: 

 

 (i) De federale bijdrage 

    

  De samenstelling van deze federale bijdrage en de omvang ervan waren zoals 

opgenomen in de tabellen 6 tot en met 11. 

 

Tabel 6. Federale bijdrage: het tarief voor de component ‘Financiering van de 

CREG’ (EUR/MWh) 

 
Tabel 6 Federale Bijdrage Opgelegde Opgelegde Evolutie 
CREG' tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,0868 0,1041 16,62%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,0868 0,1041 16,62%
In de netten 70/36/30 kV 0,0868 0,1041 16,62%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,0868 0,1041 16,62%  
 

 

Tabel 7. Federale bijdrage: het tarief voor de component ‘Financiering van de 

verplichtingen als gevolg van de denuclearisatie’ van de nucleaire sites BP1 en BP2 

te Mol-Dessel (EUR/MWh) 
Tabel 7 Federale Bijdrage Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Component 'financiering van de 
verplichtingen denuclearisatie tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
0,7176 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,7176 0,6615 -8,48%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,7176 0,6615 -8,48%
In de netten 70/36/30 kV 0,7176 0,6615 -8,48%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,7176 0,6615 -8,48%  
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Tabel 8. Federale bijdrage: het tarief voor de component ’Financiering van de 

federale politiek inzake vermindering van de uitstoot van broeikasgassen’ 

 
 

Tabel 8 Federale Bijdrage Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Component 'financiering van de 
vermindering broeikasgassen tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,3225 0,3132 -2,97%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,3225 0,3132 -2,97%
In de netten 70/36/30 kV 0,3225 0,3132 -2,97%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,3225 0,3132 -2,97%  
 

Tabel 9. Federale bijdrage: het tarief voor de component ‘Financiering van de 

maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake 

energielevering’ (EUR/MWh) 
Tabel 9 Federale Bijdrage Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Component 'financiering 
maatschappelijke dienstverlening tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,3216 0,3206 -0,31%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,3216 0,3206 -0,31%
In de netten 70/36/30 kV 0,3216 0,3206 -0,30%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,3216 0,3206 -0,31%  
 
 
       Tabel 10. Federale bijdrage: het totale tarief voor de federale bijdrage (EUR/MWh) 

Tabel 10 Federale Bijdrage Opgelegde Opgelegde Evolutie 
TOTAAL tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 1,4485 1,3994 -3,51%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,4485 1,3994 -3,51%
In de netten 70/36/30 kV 1,4485 1,3994 -3,51%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 1,4485 1,3994 -3,51%  
 
 
  Tabel 11. Federale bijdrage: exoneratie (EUR/MWh) 
Tabel 11 Federale Bijdrage Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Exoneratie tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 1,0401 0,9747 -6,71%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 1,0401 0,9747 -6,71%
In de netten 70/36/30 kV 1,0401 0,9747 -6,71%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 1,0401 0,9747 -6,71%  
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(ii) De toeslag ‘Beschermde klanten’ 
 
  

Als gevolg van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de 

nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de 

toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentiële 

beschermde klanten, werd met ingang vanaf 1 januari 2004 een bijkomende toeslag 

‘Beschermde klanten’ ingevoerd. 

De omvang ervan is opgenomen in tabel 12. 

 
 Tabel 12. De toeslag ‘Beschermde klanten’ (EUR/MWh) 

 
Tabel 12 Toeslag beschermde klanten Opgelegde Opgelegde Evolutie 

tarieven tarieven 2005/
Elia Elia 2004
2004 t/m  30/9/2005 %

In de netten 380/220/150 kV 0,2021 0,3176 36,37%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2021 0,3176 36,37%
In de netten 70/36/30 kV 0,2021 0,3176 36,37%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2021 0,3176 36,37%  
  
 

 (iii)  De toeslag voor de financiering van de maatregelen ter promotie van het rationeel 

energiegebruik geldt enkel voor de afname in het Vlaamse Gewest 
 

Tabel 13: Tarief voor de toeslag van de maatregelen ter promotie van het rationeel 

energiegebruik 
Tabel 13 Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Toeslag Rationeel energiegebruik 
Vlaams Gewest tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 2005 %

In de netten 380/220/150 kV n.v.t. n.v.t.
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,0769 0,0756 -1,72%
In de netten 70/36/30 kV 0,0769 0,0756 -1,72%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,0769 0,0756 -1,72%  
   

 

 (iv) De toeslag voor het gebruik van het openbaar domein is van kracht vanaf 1 januari 

2004 en enkel van toepassing op de afname in het Vlaamse Gewest 
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Tabel 14: tarief voor de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein 

(EUR/MWh) 
Tabel 14 Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Toeslag Gebruik openbaar domein 
Vlaams Gewest tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 2005 %

In de netten 380/220/150 kV n.v.t. n.v.t.
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,0000 0,0000 
In de netten 70/36/30 kV 0,0000 0,0000 

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,0000 0,0000  
  

 (v) De toeslag voor het gebruik van het openbaar domein is van kracht vanaf 1 januari 

2004 en enkel van toepassing op de afname in het Waalse Gewest 

 

Tabel 15: tarief voor de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein 

(EUR/MWh) 
Tabel 15 Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Toeslag Gebruik openbaar domein 
Waals Gewest tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 2005 %

In de netten 380/220/150 kV n.v.t. n.v.t.
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 0,2956 0,2351 -25,73%
In de netten 70/36/30 kV 0,2956 0,2351 -25,73%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS 0,2956 0,2351 -25,73%  
 

 (vi) De toeslag tot dekking van de retributie voor het wegenisrecht  is van kracht vanaf 1 

juli 2004 en enkel van toepassing op de afname in het Brussels Hoofdstedelijke 

Gewest 

 

Tabel 16: tarief voor de toeslag tot dekking van de retributie voor het wegenisrecht 

(EUR/MWh) 
Tabel 16 Opgelegde Opgelegde Evolutie 
Toeslag Gebruik openbaar domein 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tarieven tarieven 2005/

Elia Elia 2004
2004 2005 %

In de netten 380/220/150 kV 2,5729 2,6400 2,54%
Aan de uitgang van de transformaties naar de 
netten 70/36/30 kV 2,5729 2,6400 2,54%
In de netten 70/36/30 kV 2,5729 2,6400 2,54%

Aan de uitgang van de transformaties naar MS n.v.t. n.v.t.  
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III.2. DE IMPACT VAN DE TARIEVEN OP DE AFNEMERS  

 
33.  Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de opeenvolgende prijsniveaus 

wordt hierna een berekening gesimuleerd van de jaarkosten voor bepaalde klantentypes. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaard klantenprofielen die volgens de netbeheerder 

representatief zijn voor de afnemers op het transmissienet. De klantenprofielen variëren 

ondermeer in functie van de jaarlijkse energieafname, het piekvermogen en de gebruiksduur 

van de afname. 

 

Om de vergelijkbaarheid te verbeteren, bevatten de kosten noch bedragen voor heffingen, 

noch voor toeslagen. 

 

Tabel 21: beschrijving van de gehanteerde afnemersprofielen 

 
 

34.  De totale jaarkosten (exclusief bedragen voor heffingen, toeslagen en Belasting 

over de Toegevoegde Waarde), uitgedrukt in Euro evolueerden zoals weergegeven in tabel 

22. 
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Tabel 22: evolutie van de door de afnemer van het transmissienet te betalen jaarkost 

Periode Klanttype 

1 

(EUR/jaar)

Klanttype 

2 

(EUR/jaar) 

Klanttype 

3 

(EUR/jaar)

Het jaar 2001 op basis van de indicatieve tarieven van 

CPTE  3.064.600

 

1.425.850 191.635

Het jaar 2002 voor 9 maanden aan de indicatieve 

barema’s CPTE en 3 maanden op basis van het 

oorspronkelijk tariefvoorstel Elia 2003) 2.909.272

 

 

1.337.762 177.975

Het jaar 2003 (3 maanden aan het oorspronkelijk Elia 

tariefvoorstel en 9 maanden aan door de CREG 

opgelegde voorlopige tarieven) 2.332.492 

 

 

999.018 129.763

Het jaar 2004 (12 maanden aan door de CREG 

opgelegde voorlopige tarieven) 2.090.928

 

915.234 121.253

Het jaar 2005 (12 maanden aan door de CREG 

opgelegde voorlopige tarieven 

1.778.840 798.427 109.266

 

35.  De relatieve daling van de jaarkost ten aanzien van het exploitatiejaar 2004 is als 

volgt:  

 

Tabel 23: relatieve evolutie van de door de afnemer van het transmissienet te betalen 

jaarkost (2003 = 100%) 

Periode Klanttype  

1 

% 

Klanttype 

2 

% 

Klanttype

3 

% 

Het jaar 2005 (12 maanden aan door de CREG opgelegde 

voorlopige tarieven) 

-14,92% -12,76% -9,97%

 

 

36.  De procentuele daling ten overstaan van het referentiejaar 2001 is opgenomen in 

tabel 24. 
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Tabel 24: relatieve evolutie van de door de afnemer van het transmissienet te betalen 

jaarkost (2001 = 100%) 

Periode Klanttype  

1 

% 

Klanttype 

2 

% 

Klanttype

3 

% 

Het jaar 2001 op basis van de indicatieve tarieven van 

CPTE  

100,00 100,00 100,00

Het jaar 2002 voor 9 maanden aan de indicatieve barema’s 

CPTE en 3 maanden op basis van het oorspronkelijk 

tariefvoorstel Elia 2003) 94,93

 

 

93,82 92,87

Het jaar 2003 (3 maanden aan het oorspronkelijk Elia 

tariefvoorstel en 9 maanden aan door de CREG opgelegde 

voorlopige tarieven) 76,11

 

 

70,06 67,71

Het jaar 2004 (12 maanden aan door de CREG opgelegde 

voorlopige tarieven) 

68,23 64,19 63,27

Het jaar 2005 (12 maanden aan door de CREG opgelegde 

voorlopige tarieven) 

58,04 56,00 57,02
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VASTSTELLINGEN EN BESLUITEN 
 

37.  Op procedureel gebied stelt de CREG, voor wat betreft de tarieven tijdens het 

exploitatiejaar 2005, vast dat: 

 

 (i) zowel de door de wetgever bepaalde, als de door de regulator zelf ontwikkelde, 

procedures door de netbeheerder en door de CREG op een correcte wijze zijn 

gevolgd;  

 

 (ii) de opeenvolging van voorlopige tarieven die slechts voor drie maanden geldig zijn, 

niet alleen een zware werklast met zich meebrengt voor de netbeheerder en de 

regulator, maar ook hinderlijk is voor de overige marktactoren. Deze laatsten moeten 

immers de evolutie van deze tarieven kunnen evalueren over een langere tijdspanne, 

zelfs langer dan één jaar om hun langetermijnstrategie te bepalen en om contracten 

van langer dan één jaar te kunnen aanbieden. Daarom is de CREG ook voorstander 

van het hanteren van meerjarentarieven. De wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt biedt in dit 

verband wel een concreet vooruitzicht.  

 

38.  Op inhoudelijk vlak stelt de CREG vast dat: 

 

(i) de door de CREG gereguleerde transmissienettarieven een voorlopig (telkens drie 

maanden geldig) en (door de CREG) opgelegd karakter hadden. De netbeheerder 

kon zich gedurende dit jaar onvoldoende verzoenen met alle, door de regulator 

geformuleerde, vragen tot aanpassing (getuige hiervan andermaal het  bij de 

Raad van State ingediend beroep tegen de basistariefbeslissing voor het 

exploitatiejaar 2005), maar diende anderzijds geen nieuwe elementen in die de 

CREG zouden kunnen toelaten haar standpunt in de betreffende beslissing aan te 

passen; 

(ii) de overdracht met ingang van 1 oktober 2005 van de inning van de federale 

bijdrage van de netbeheerder naar de leveranciers een oplossing biedt voor een 

aantal problemen. Door het bestemmen van een bedrag van 28.000.000,00 EUR 

van het facturatie excedent van het exploitatiejaar 2004 om de financiering van de 

betreffende fondsen niet te onderbreken heeft de CREG hiertoe een belangrijke 

bijdrage geleverd; 
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(iii) haar volgehouden inspanningen bij de regulering van de transmissieactiviteit verder 

vruchten afwerpen: de blijvende kritische beoordeling door de CREG van het 

redelijke karakter van de kosten en het billijke karakter van de vergoeding van het 

geïnvesteerd kapitaal hebben ook in 2005 geleid tot een beduidende 

kostenverlaging. Uit de in paragraaf 36 van het voorliggende verslag opgenomen 

Tabel 24 blijkt ondertussen een verlaging van de tarieflasten (exclusief heffingen, 

toeslagen en BTW) voor de betreffende afnemers met ongeveer 42 tot 44% ten 

overstaan van het jaar 2001. 

 

39.  De aandacht van de CREG voor dit proces van kostenbeheersing en 

efficiëntieverbetering is uiteraard blijvend.  

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps                                                                                        Christine Vanderveeren 

Directeur                                                                                 Voorzitter van het Directiecomité 
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