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1. INLEIDING 
 

De COMISSIE voor de REGULERING van de ELEKTRICITEIT en het GAS (CREG) stelt 

hierna het verslag voor over de door de distributienetbeheerders toegepaste distributienetta-

rieven over het exploitatiejaar 2008. Dit is het laatste verslag betreffende de distributienetta-

rieven dat valt onder het artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 20021 met een regu-

latoire periode van één jaar, jaartarieven in geval van goedkeuring van het tariefvoorstel met 

budget van de netbeheerder en kwartaaltarieven in het andere geval. Op deze manier vol-

doet de CREG aan de verplichting bepaald in artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 

2002. Vanaf 2009 duurt een regulatoire periode vier jaar en volgt de rapporteringsverplich-

ting aan de Minister uit het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 (Staatsblad dd. 12 sep-

tember 2008) betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op 

het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen 

kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goed-

keuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van 

distributienetten voor elektriciteit. Het artikel 25 van dit Koninklijk Besluit zegt hierover wat 

volgt: 

 

“Art. 25. Binnen de zes maanden na het verstrijken van een regulatoire 
periode legt de commissie aan de minister een verslag voor over de tarie-
ven bedoeld in artikel 24 van dit besluit die tijdens de voorbije regulatoire 
periode toegepast zijn. De minister maakt dit verslag over aan de federale 
wetgevende Kamers en de gewestregeringen. Hij ziet erop toe dat het 
verslag op passende wijze wordt bekendgemaakt. De commissie maakt 
dit verslag ook over aan elke distributienetbeheerder door een ter post 
aangetekend schrijven.” 

 

Het Directiecomité van de CREG keurde dit verslag goed tijdens zijn vergadering van 19 

maart 2009. 

 

Het verslag bevat vijf delen:  

I. inleiding; 

II. het verloop van de tariefprocedure; 

III. de belangrijkste inhoudelijke opmerkingen van de CREG op de tariefvoorstellen, met 

inbegrip van de gewenste aanpassingen opdat de voorstellen zouden voldoen aan de 

wettelijke bepalingen; 

                                                 
1
 Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en 

procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de 
ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding 
van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit (hierna: het Koninklijk Besluit van 11 juli 
2002). 
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IV. het overzicht van de tarieven goedgekeurd of opgelegd door de CREG met inbegrip 

van de financiële impact van de voorgestelde tarieven op de type-netgebruikers; 

V. een kort besluit. 
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2. DE PROCEDURE  
 

De Tabel 1 op de volgende bladzijde geeft een overzicht van het verloop van de procedure 

bij de behandeling van de tariefvoorstellen met budget voor het exploitatiejaar 2008. 
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Tabel 1.  Overzicht verloop procedure bij behandeling tariefvoorstellen voor het exploitatiejaar 2008 
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AIEG ZW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 6/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

AIESH ZW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 6/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

TECTEO ZW 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 6/03/2008 12/06/2008 25/09/2008

DNB BA ZV 27/09/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

EV/GHA ZV 27/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 6/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

GASELWEST GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

IDEG GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

IEH GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

IMEA GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

IMEWO GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

INTER ENERGA ZV 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 10/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

INTEREST GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

INTERGEM GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

INTERLUX GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

INTERMOSANE GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

IVEG ZV 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 10/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

IVEKA GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

IVERLEK GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

PBE ZV 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

SEDILEC GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

SIBELGA GB 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

SIBELGAS GV 1/10/2007 10/10/2007 25/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

SIMOGEL GW 28/09/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 7/12/2007 19/12/2007 NVT NVT NVT

WAVRE ZW 2/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 NVT 10/12/2007 19/12/2007 13/03/2008 12/06/2008 11/09/2008

WVEM ZV 1/10/2007 10/10/2007 26/10/2007 22/11/2007 6/12/2007 10/12/2007 19/12/2007 20/03/2008 26/06/2008 25/09/2008

GV ZW

ZV GB

GW NVT NIET VAN TOEPASSINGGEMENGD WAALS

: JAARTARIEVEN

GEMENGD VLAAMS ZUIVER WAALS

ZUIVER VLAAMS GEMENGD BRUSSELS
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De procedure die moet worden gevolgd bij de indiening en de behandeling van de tariefvoor-

stellen met budget, wordt beschreven in hoofdstuk III, artikelen 9 en 10 van het Koninklijk 

Besluit van 11 juli 2002 : 

 

“Art. 9. § 1. Uiterlijk op 30 september van elk jaar dient elke distributienetbeheerder zijn tariefvoor-
stel met budget voor het volgende exploitatiejaar in bij de commissie. 
Het tariefvoorstel met budget wordt per drager en tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de 
commissie. 
§ 2. Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het tariefvoorstel met budget bevestigt de 
commissie aan de betrokken distributienetbeheerder per drager en tegen ontvangstbewijs de vol-
ledigheid van het dossier of bezorgt zij hem een lijst van inlichtingen die hij bijkomend moet ver-
strekken. 
Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging of de lijst waarin hem om bij-
komende inlichtingen verzocht werd bedoeld in het vorige lid, verstrekt de betrokken distributie-
netbeheerder aan de commissie deze inlichtingen per drager en tegen ontvangstbewijs. 
Binnen de termijn bedoeld in het tweede lid hoort de commissie de betrokken distributienetbe-
heerder indien deze laatste erom verzoekt. 
§ 3. Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het tariefvoorstel met budget of, in voorko-
mend geval, na ontvangst van de bijkomende inlichtingen brengt de commissie de betrokken dis-
tributienetbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte van haar gemotiveerde 
beslissing tot goedkeuring of afwijzing van het tariefvoorstel. 
In haar beslissing tot afwijzing geeft de commissie aan op welke punten de betrokken distributie-
netbeheerder het tariefvoorstel met budget moet aanpassen om een goedkeurende beslissing van 
de commissie te verkrijgen. 
§ 4. Indien de commissie het tariefvoorstel van de betrokken distributienetbeheerder afwijst, dient 
de distributienetbeheerder binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de beslissing tot af-
wijzing zijn nieuw aangepast tariefvoorstel met budget in bij de commissie volgens de procedure 
bedoeld in § 1, tweede lid. 
Binnen de termijn bedoeld in het eerste lid hoort de commissie de betrokken distributienetbeheer-
der indien deze laatste erom verzoekt. 
Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het aangepaste tariefvoorstel met budget 
brengt de commissie de betrokken distributienetbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven 
op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing van het aangepaste tariefvoorstel. 
 
Art. 10. De commissie kan voor een periode van drie maanden, die hernieuwbaar is, voorlopige 
tarieven goedkeuren die de betrokken distributienetbeheerder dient toe te passen indien de distri-
butienetbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen die artikelen 9 en 27 hem 
oplegt, indien de commissie beslist heeft tot afwijzing van het tariefvoorstel of van het aangepaste 
tariefvoorstel. 
Het eerste lid is eveneens van toepassing indien de betrokken distributienetbeheerder zijn boek-
houdplan niet aan de commissie voorlegt binnen de termijn die artikel 21 hem oplegt of indien de 
commissie weigert dit boekhoudplan goed te keuren.” 

 

2.1. Het oorspronkelijke tariefvoorstel (1) 
 
Op 22 augustus 2007 stuurde de CREG de instructies voor de opmaak van de tariefvoorstel-

len per e-mail aan alle distributienetbeheerders. Deze instructies bevatten de waarden van 

de parameters nodig voor de berekening van de billijke vergoeding en het verwachte groei-

percentage voor de getransporteerde energie: 

 



 10/52 

 OLO = 3,8045 

 Risicopremie = 2,54 

 Bèta = 0,8824 

 Groeipercentage = 1,5% 

 

Per brief van 17 september 2007 heeft de CREG de normen en criteria ter evaluatie van de 

redelijkheid van de kosten aan de distributienetbeheerders overgemaakt.  

 

Aangezien de voorziene datum van 30 september (Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 

2002) in 2007 op een zondag viel, was de eerst volgende werkdag, zijnde maandag 1 okto-

ber 2007, de uiterste datum waarop de distributienetbeheerders het oorspronkelijk tarief-

voorstel met budget konden indienen. 

 

De „REGIE DE L‟ELECTRICITE DE LA VILLE DE WAVRE‟ meldt in haar schrijven  aan de 

CREG van  26 september 2007 echter dat zij zich niet langer verplicht voelt de termijnen van 

het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 te respecteren. De netbeheerder stoelt deze redene-

ring op het feit dat het Hof van Beroep te Brussel het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 als 

onwettig zou verklaard hebben in een vonnis van 4 september 2007 betreffende de bepaling 

van bonus/malus voor het exploitatiejaar 2005. 

 

In haar schrijven van 1 oktober 2007 aan bovenvermelde netbeheerder stelt de CREG vast 

dat de „REGIE DE L‟ELECTRICITE DE LA VILLE DE WAVRE‟ haar oorspronkelijk tarief-

voorstel met budget niet tijdig had ingediend en bijgevolg het Koninklijk Besluit van 11 juli 

2002 niet had gerespecteerd. De CREG heeft de netbeheerder opgelegd om op uiterlijk 

woensdag 3 oktober 2007 alsnog een tariefvoorstel in te dienen. Bij gebrek hiervan zou de 

CREG overgaan tot het opleggen van een administratieve boete, weliswaar nadat ze de net-

beheerder zou gehoord of, indien nodig, geconvoceerd hebben, dit alles volgens de bepalin-

gen van artikel 31 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektrici-

teitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet).    

 

Op 2 oktober 2007 heeft de netbeheerder zijn tariefvoorstel met budget voor het exploitatie-

jaar 2008 bij de CREG dan ingediend. 

 

Uit Tabel 1 kan worden afgelezen dat alle overige distributienetbeheerders hun tariefvoor-

stellen met budget binnen de wettelijk voorgeschreven termijn hebben ingediend.  
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De CREG is in de hiernavolgende procedure steeds uitgegaan van deze eerste officieel in-

gediende tariefvoorstellen met budget. 

 

2.2. Bijkomende inlichtingen (3) 
 

Na de indiening van de tariefvoorstellen met budget stelde de CREG vast dat deze onvolle-

dig waren en niet genoeg gegevens bevatten om een uitspraak te doen over de voorgestelde 

tarieven. Daarom stuurde zij, met toepassing van artikel 9, §2, eerste lid, van het Koninklijk 

Besluit van 11 juli 2002, een brief aan alle distributienetbeheerders waarin het tariefvoorstel 

met budget onvolledig werd verklaard en waarbij in bijlage een lijst van bijkomend te ver-

strekken inlichtingen werd gevoegd. De gevraagde bijkomende inlichtingen hadden zowel 

betrekking op het tot stand komen van de tarieven, de elementen die nodig waren om de 

waarde van de geïnvesteerde kapitalen vast te stellen, als op het algemene gebrek aan ver-

antwoording, dat vastgesteld werd voor een aantal kostensoorten. 

 

De CREG ontving de bijkomende inlichtingen van alle distributienetbeheerders binnen de 

wettelijke voorziene termijn van vijftien kalenderdagen. Daarnaast heeft de CREG ook, via 

schriftelijke en mondelinge contacten, bij verschillende distributienetbeheerders nadere uitleg 

en meer details opgevraagd over de ingediende tariefvoorstellen met budget. 

 

2.3. Beslissingen met betrekking tot de oorspronkelijke tariefvoorstellen (4) 
 

Op basis van alle ingediende elementen en doorgedreven communicatie met de distributie-

netbeheerders nam de CREG op 22 november 2007 de eerste beslissingen over de tarief-

voorstellen voor alle distributienetbeheerders. In alle beslissingen werd het tariefvoorstel 

afgekeurd en werd een lijst opgegeven met punten waarop het voorstel moest worden aan-

gepast opdat het door de CREG zou kunnen worden goedgekeurd. De gevraagde aanpas-

singen hadden onder meer betrekking op de netverliezen en de openbare dienstverplichtin-

gen. 

 

2.4. Hoorzitting (5) 
 

In het begeleidende schrijven bij de beslissing van 22 november 2007 stelde de CREG 

eveneens dat de distributienetbeheerders, met toepassing van artikel 9, §4, tweede lid, van 

het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002, konden verzoeken om door de CREG gehoord te wor-

den. 
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De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, EV/GHA, DNBBA, INTER-ENERGA, PBE, 

IVEG, WVEM en TECTEO hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Tijdens deze 

hoorzittingen kregen de distributienetbeheerders de kans hun opmerkingen en verduidelij-

kingen naar voren te brengen. Van de hoorzittingen werd een proces-verbaal opgesteld dat 

ter ondertekening aan de verschillende partijen werd voorgelegd. 

 

2.5. Het aangepaste tariefvoorstel (6) 
 

Alle distributienetbeheerders hebben een aangepast tariefvoorstel ingediend waarin zij al 

dan niet tegemoet kwamen aan de opmerkingen die de CREG had gemaakt in de oorspron-

kelijke afwijzende beslissingen. 

 

De CREG heeft er in haar beslissingen over gewaakt dat de aangepaste tariefvoorstellen 

met budget identiek waren aan de oorspronkelijk ingediende tariefvoorstellen en enkel wer-

den aangepast op de punten gevraagd door de CREG. Andere wijzigingen werden niet in 

aanmerking genomen, tenzij het ging om verbeteringen van materiële vergissingen of om 

zaken die onlosmakelijk verbonden waren met de aanpassingen gevraagd door de CREG. In 

dit laatste geval diende de distributienetbeheerder het onlosmakelijke verband aan te tonen. 

 

2.6. De beslissingen met betrekking tot de aangepaste tariefvoorstellen (7) 
 

Op basis van een onderzoek van de ingediende aangepaste tariefvoorstellen met budget 

heeft de CREG op 19 december 2007 voor alle distributienetbeheerders een beslissing ge-

nomen tot goed- of afkeuring van de aangepaste tariefvoorstellen en, in geval van afkeuring, 

tot het opleggen van voorlopige tarieven. 

 

Voor een meerderheid van distributienetbeheerders, 18 van de 26, bleek dat hun aanpassin-

gen aan het oorspronkelijke tariefvoorstel in voldoende mate tegemoet kwamen aan de op-

merkingen van de CREG. Hun aangepast tariefvoorstel werd goedgekeurd met ingang vanaf 

de eerste dag van het nieuwe exploitatiejaar 2008. De 8 anderen kregen voorlopige tarieven 

opgelegd die golden voor drie maanden volgend op de maand van de definitieve beslissing. 

De voorlopige tarieven werden als volgt berekend: 

 de verhouding werd berekend van de budgettaire impact van de elementen die door de 

CREG werden verworpen tegenover de totale begroting van de distributienetbeheerder die 

betrekking had op de kosten die moesten worden gedekt door de tarieven voor het onder-

schreven vermogen, het systeembeheer en de compensatie van netverliezen; 

 de tarieven uit het aangepaste tariefvoorstel voor onderschreven vermogen en/of het sys-
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teembeheer en/of de compensatie van netverliezen werden met het bekomen percentage 

verminderd. 
 

2.7. De verlengingen van de geldigheid van voorlopige tarieven (8, 9 & 10)  
 

Overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van het Koninklijk Besluit 11 juli 2002 kan de CREG, 

indien zij beslist heeft tot afwijzing van het aangepast tariefvoorstel met budget, voorlopige 

tarieven opleggen voor een hernieuwbare periode van drie maanden. In de loop van het ex-

ploitatiejaar kan de CREG bijgevolg geen definitieve tarieven meer goedkeuren die voor de 

rest van het exploitatiejaar geldig zouden zijn. Eens er voorlopige tarieven werden goedge-

keurd voor het eerste trimester van een jaar, verloopt het hele exploitatiejaar onder het regi-

me van de voorlopige tarieven, zelfs al zouden de distributienetbeheerders in hun eerstvol-

gende informatiedossier voldoen aan alle opmerkingen van de CREG. 

 

Distributienetbeheerders die voorlopige tarieven opgelegd krijgen, kunnen in de loop van het 

jaar, na het verstrijken van elke termijn van drie maanden, een informatiedossier aan de 

CREG voorleggen. La REGIE DE L‟ELECTRICITE DE LA VILLE DE WAVRE, TECTEO, en 

EV/GHA dienden geen nieuw informatiedossier in maar bevestigden per brief en email hun 

oorspronkelijk standpunt. DNBBA, WVEM, INTER-ENERGA, IVEG, en PBE legden nog wel 

een informatiedossier voor aan de CREG voor het tweede kwartaal van 2008 maar beperk-

ten zich voor de twee laatste kwartalen ook tot een schrijven waarin ze hun oorspronkelijk 

standpunt bevestigden. 

 

Het is in dit kader, met name de hernieuwing van de voorlopige tarieven voor een nieuwe 

periode van drie maanden, dat de CREG, na onderzoek van de ingediende informatiedos-

siers, telkens opnieuw heeft beslist om voorlopige tarieven goed te keuren voor een nieuwe 

periode van drie maanden. De CREG beschouwde de informatiedossiers daarbij als nuttige 

informatie om, na onderzoek hiervan, te beslissen in welke mate de eerder goedgekeurde 

voorlopige tarieven eventueel hieraan aangepast moeten worden. 

 

2.8. Publicatie van de tarieven 
 

De bekendmaking van de goedgekeurde of opgelegde tarieven wordt door het Koninklijk 

Besluit van 11 juli 2002 als volgt geregeld: 

 
“Art. 11. § 1. De commissie maakt haar beslissing tot goedkeuring van het tariefvoorstel bedoeld 
in artikel 9 voor het komende exploitatiejaar bekend in het Belgisch Staatsblad , alsook onverwijld 
langs elektronische weg. 
§ 2. De commissie maakt haar beslissing bedoeld in artikel 10 onverwijld bekend in het Belgisch 
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Staatsblad, alsook langs elektronische weg. 
§ 3. Elke distributienetbeheerder maakt de tarieven goedgekeurd door de commissie onverwijld 
aan de netgebruikers bekend op de wijze die hij passend acht, en stelt ze ter beschikking aan 
iedereen die erom verzoekt. Hij maakt ze eveneens onverwijld bekend langs elektronische weg.” 

 
In uitvoering van deze bepaling heeft de CREG de tarieven voor publicatie aangeboden bij 

het Belgisch Staatsblad en heeft ze de tarieven bovendien elektronisch ter beschikking ge-

steld op haar eigen website. 

 

De CREG heeft er ook op aangedrongen dat de distributienetbeheerders, ten einde de wer-

king van de markt te vergemakkelijken en onder meer de berekening van de distributienetta-

rieven zo toegankelijk mogelijk te maken voor elke geïnteresseerde netgebruiker, een re-

kenmodule ter beschikking zouden stellen op hun websites die toelaat het distributienettarief 

te berekenen aan de hand van de persoonlijke gegevens in te vullen door elke geïnteres-

seerde netgebruiker. 
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2.9. Evolutie van de tarieven 2007-2008 
 

Tabel 2.  Distributienettarieven goedgekeurd of voorlopig vastgesteld door de CREG in 2007 
en 2008 (€/kWh) 
€/kWh

3.500 kWh/jaar (1) 30.000 kWh/jaar 1.250.000 kWh/jaar

DNB 2007 (2) 2008 (2) Δ 2008/2007 2007 (2) 2008 (2) Δ 2008/2007 2007 (2) 2008 (2) Δ 2008/2007

AGEM 0,0452 0,0449 -0,63% 0,0498 0,0376 -24,49% 0,0192 0,0142 -25,81%

AIEG 0,0373 0,0360 -3,55% 0,0474 0,0458 -3,27% 0,0147 0,0154 4,30%

AIESH 0,0532 0,0574 7,90% 0,0432 0,0601 39,02% 0,0167 0,0237 42,01%

DNB BA niet van toepassing (3) 0,0803 0,0809 0,74% 0,0304 0,0300 -1,40%

EV/GHA 0,0873 0,0881 0,94% 0,0625 0,0650 4,08% 0,0147 0,0160 9,10%

GASELWEST 0,0443 0,0558 25,94% 0,0406 0,0462 13,94% 0,0144 0,0158 9,42%

GASELWEST WA 0,0459 0,0506 10,14% 0,0422 0,0462 9,41% 0,0161 0,0158 -1,98%

IDEG 0,0529 0,0576 8,77% 0,0333 0,0441 32,41% 0,0137 0,0164 19,39%

IEH 0,0465 0,0481 3,38% 0,0373 0,0440 17,81% 0,0150 0,0162 8,03%

IMEA 0,0401 0,0461 14,94% 0,0349 0,0419 20,16% 0,0135 0,0148 9,49%

IMEWO 0,0366 0,0460 25,65% 0,0333 0,0392 17,60% 0,0128 0,0140 9,92%

INTER ENERGA 0,0471 0,0607 29,03% 0,0274 0,0320 16,81% 0,0094 0,0116 22,55%

INTEREST 0,0575 0,0697 21,14% 0,0390 0,0531 36,12% 0,0154 0,0192 24,38%

INTERGEM 0,0403 0,0470 16,63% 0,0329 0,0382 16,03% 0,0123 0,0135 9,21%

INTERLUX 0,0613 0,0676 10,34% 0,0398 0,0486 22,04% 0,0156 0,0176 12,86%

INTERMOSANE 0,0526 0,0602 14,50% 0,0447 0,0537 20,11% 0,0173 0,0202 16,77%

INTERMOSANE VL 0,0690 0,0853 23,52% 0,0453 0,0537 18,49% 0,0179 0,0202 12,77%

IVEG 0,0475 0,0541 13,91% 0,0375 0,0420 12,21% 0,0131 0,0151 15,31%

IVEKA 0,0344 0,0427 24,21% 0,0303 0,0373 22,84% 0,0112 0,0126 11,95%

IVERLEK 0,0401 0,0496 23,61% 0,0318 0,0386 21,59% 0,0122 0,0137 12,77%

PBE 0,0487 0,0592 21,68% 0,0292 0,0347 18,89% 0,0113 0,0142 25,19%

PBE W 0,0416 0,0500 20,08% 0,0290 0,0333 14,90% 0,0125 0,0133 6,06%

SEDILEC 0,0468 0,0505 7,87% 0,0323 0,0399 23,81% 0,0129 0,0147 14,17%

SIBELGA 0,0403 0,0452 12,20% 0,0498 0,0588 18,04% 0,0178 0,0175 -1,82%

SIBELGAS NOORD 0,0246 0,0478 93,96% 0,0231 0,0348 50,48% 0,0096 0,0124 28,97%

SIMOGEL 0,0381 0,0415 9,02% 0,0399 0,0427 7,00% 0,0143 0,0143 -0,05%

TECTEO 0,0405 0,0431 6,64% 0,0483 0,0511 5,84% 0,0153 0,0169 10,98%

WAVRE 0,0250 0,0371 48,09% 0,0342 0,0463 35,10% 0,0145 0,0184 26,97%

WVEM 0,0505 0,0628 24,26% 0,0360 0,0436 21,18% 0,0128 0,0160 25,25%

Gemiddelde 0,0463 0,0537 18,36% 0,0398 0,0460 17,55% 0,0147 0,0163 12,30%

Residentieel laagspanning Industrieel middenspanning Industrieel middenspanning

 

(1)  Verbruik tijdens daluren : 1.900 kWh; gratis kWh in Vlaanderen niet in mindering gebracht van de 
tarieven. 
(2)  Tarieven exclusief Elia-heffing in het Vlaamse Gewest en exclusief wegenisretributie in het Waal-
se en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.  
(3)  DNB BA bedient geen enkele huishoudelijke afnemer. 

 

Zoals uit Tabel 2 blijkt, liggen de tarieven toegepast in 2008, in vergelijking met 2007, ge-

middeld 18,36% hoger voor de huishoudelijke afnemers. Ook bij de industriële afnemers was 

er een stijging te noteren van 12,30% voor een verbruik van 1.250 MWh per jaar en 17,55% 

voor een verbruik van 30 MWh per jaar. 
 

Als belangrijkste redenen voor deze tariefstijgingen die reeds aangekondigd werden in het 

jaarverslag van de CREG over het jaar 20072, kunnen worden vermeld: de invloed van de 

arresten van het Hof van Beroep te Brussel die zowel een impact hebben op de beoordeling 

van de redelijkheid van kosten als op de bepaling van bonus/malus, de dading die werd af-

                                                 
2
 Jaarverslag 2007, punt 2.8.4., p. 37.  
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gesloten met de distributienetbeheerders van de gemengde sector die enerzijds een einde 

stelde aan alle hangende juridische geschillen betreffende de exploitatiejaren 2003-2007 en 

die anderzijds de kostendalingen bekomen in de periode 2003-2006 veilig wist te stellen en, 

tenslotte, de toenemende kosten voor openbare dienstverplichtingen en de stijging van de 

risicovrije rente met een impact op de billijke winstmarge. 

 

Figuur 1.  Overzicht bepalende elementen in prijsstijging 2007-2008 distributienettarief voor 
een residentiële verbruiker in Vlaanderen 
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Figuur 2.  Overzicht bepalende elementen in prijsstijging 2007-2008 distributienettarief voor 
een residentiële verbruiker in Wallonië 

 

 
 

Gemiddeld gezien zijn de distributienettarieven voor laagspanning bijgevolg terug gestegen 

boven hun niveau van 2003, het eerste jaar van de goedkeuring ervan door het Directiecomi-

té. De tarieven voor middenspanning blijven globaal gezien onder hun niveau van 2003 (Zie 

ook punt 4. Tarieven).     

 

Het Directiecomité maakte in het kader van de analyse en de goedkeuring van de distributie-

nettarieven 2008 eveneens een analyse van de evolutie van de totale elektriciteitsfactuur, 

inclusief de vervoers-, en energiecomponent en de heffingen, van een residentiële eindver-

bruiker3. Uit deze analyse bleek dat een gemiddeld gezin in Vlaanderen in het jaar 2008 

€100,00 meer zou moeten betalen voor zijn elektriciteitsverbruik dan in het jaar daarvoor. 

Voor een Waals gezin bedroeg de stijging €80,00. Het Directiecomité voegde bij deze analy-

se ook een aantal pistes (bijv.: de uitbreiding en de verankering van de wettelijke bevoegd-

heden van de CREG, de afschaffing van de federale bijdrage ter compensatie van de inkom-

stenderving van de gemeenten, het voorstel tot recuperatie van de „windfall profits‟ van de 

                                                 
3
 Studie (F)080513-CDC-763. Zie ook Deel 1, punt 2.10., van dit verslag en het persbericht van 18 

januari 2008 „Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eind-
factuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt‟ dat beschikbaar is op www.creg.be. 

http://www.creg.be/
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elektriciteitsproducenten en het voorstel tot verlaging van het B.T.W.-tarief op energie) die 

mogelijk konden leiden tot een neutralisatie van de vastgestelde stijgingen in de facturen van 

eindverbruikers. 
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3. DE OPMERKINGEN VAN DE CREG 
 

In dit deel worden de belangrijkste opmerkingen van de CREG op de ingediende tariefvoor-

stellen besproken, zonder evenwel exhaustief te willen zijn.  

 

3.1. De parameters van de billijke vergoeding 
 

De parameters gebruikt voor de berekening van de billijke vergoeding voor het jaar 2008 zijn 

de volgende: 

 

 risicovrije intrest  3,8045% (a) 

 risicopremie    2,5400% (b) 

 herrekende bêta  0,8824 (c) 

 illiquiditeitsfactor:         20% (d) 

 

Dit leidt tot een vergoeding van 7,25%, [a+(bxc)] x (1+d), op 33% van de GIK (= de geïnves-

teerde kapitalen) en een vergoeding van 4,5045% (zijnde de risicovrije intrest vermeerderd 

met een krediettoeslag van 70 bp of  0,038045 + 0,007000 = 0,045045) op het gedeelte van 

het eigen vermogen dat hoger is dan 33% van het balanstotaal. 

 

De distributienetbeheerder heeft recht op de recuperatie van de effectieve financiële lasten 

die als redelijk beschouwd worden (embedded cost). 

 

3.2. De Data Envelopment Analysis 
 

Het tariefmechanisme bepaald door de oude elektriciteitswet gaat uit van de “cost plus”-

methode in zover het impliceert dat de tarieven de reële kosten van de distributieactiviteit 

moeten dekken en een billijke vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen moeten 

verzekeren4. Een zuiver “cost plus”-systeem werkt echter niet rechtstreeks een efficiënt 

netbeheer in de hand, aangezien het de dekking van alle kosten verzekert, inclusief die 

kosten die voortvloeien uit de inefficiëntie van de netbeheerders5. Om dit nadeel te 

verhelpen, verplicht de wetgever de distributienetbeheerders de factoren die de kostprijs 

bepalen, optimaal te beheersen6 en geeft hij de CREG de bevoegdheid om te weigeren dat 

kosten die zij in een optiek van efficiëntie van de netbeheerders onredelijk acht, worden 

                                                 
4
 Artikel 12 van de oude elektriciteitswet. 

5
 Memorandum gericht aan de minister voor Energie met het oog op een betere organisatie van de 

liberalisering van de elektriciteits- en de aardgasmarkt, 22 mei 2003, paragraaf 10. 
6
 Artikel 22, §1, van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002.  
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doorgerekend in de tarieven7. Het “cost plus”-systeem wordt dus gecorrigeerd. 

 

Teneinde op een uniforme en becijferbare manier de maatregelen tot kostenbeheersing te 

kunnen analyseren, heeft de CREG de methode „Data Envelopment Analysis (DEA)‟ 

ontwikkeld. Deze methode bestaat uit de interne Belgische analyse van de efficiëntie (tussen 

de distributienetbeheerders, actief op het Belgisch grondgebied), zonder beroep te doen op 

buitenlandse vergelijkingen, waarbij de factor productie (input) het totaal is van de niet-

beheersbare kosten. 

 

Het model is gebaseerd op de acht volgende outputs:  

 doorgevoerde energie8 (totaal zonder netverliezen); 

 doorgevoerde energie (LS); 

 aantal toegangspunten (HS); 

 aantal toegangspunten (LS); 

 maximaal vermogen; 

 lengte van het circuit (HS); 

 lengte van het circuit (LS); 

 aantal transformatoren. 

 

Om de inspanningen naar kostenbeheersing toe objectief en gekwantificeerd te kunnen 

beoordelen, werd een methodologie gebruikt, vergelijkbaar met de methodologie in het kader 

van de tariefbeslissingen voor 2005, 20069 en 2007. Dit model stoelt op de volgende 

basisprincipes: 

 de beheersbare kosten, uitgedrukt in reële termen en in het budget voorgesteld voor 

het betreffende exploitatiejaar, mogen in geen geval hoger liggen dan de door de 

CREG aanvaarde werkelijke beheersbare kosten van het exploitatiejaar 2003, het 

eerste jaar waarvoor de CREG over gecontroleerde cijfers beschikt en dat een aan-

wijzing geeft over het aanvaardbare kostenniveau in de distributienetsector; 

 de distributienetbeheerder moet, op basis van een benchmarkingoefening, via de Da-

ta Envelopment Analysis, met constante schaalvoordelen gebaseerd op de reële kos-

                                                 
7
 Artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002. 

8
 De volumes van de netverliezen werden afgetrokken van de geleverde energie, om rekening te 

houden met het feit dat de kosten voor compensatie van de netverliezen zijn afgetrokken van de basis 

voor definitie van de totale kosten (cf. supra).  
9
 De juridische basis van de gebruikte methodologie werden opgenomen in bijlage 3 van de beslissin-

gen van 18 november 2004 over de vraag tot goedkeuring van de tariefvoorstellen met het budget 
voor het exploitatiejaar 2005. Het model houdt rekening met de bijkomende informatie uit de beslis-
singen van 15 december 2005 over de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstellen 
met het budget voor het exploitatiejaar 2006. 
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ten voor 2003, de maximale efficiëntiescore (100%) bereiken in 2008; in de begroting 

2008 moet bijgevolg 100% van de efficiëntieverbetering gerealiseerd zijn; 

 om de vergelijking te maken tussen de kosten van verschillende jaren worden alle 

kosten uitgedrukt in reële termen van 2003. Om dit te doen, worden de verschillende 

kosten gedeflateerd op basis van de consumptieprijsindex
10

. 

 de maximale totale jaarlijkse besparingsinspanning die van een distributienetbeheer-

der kan worden gevraagd, wordt beperkt tot 8% van de efficiëntieverbetering. 

 

Deze vergelijkende kostenanalyse tussen de verschillende distributienetbeheerders vervolle-

digt de individuele kostenanalyse gemaakt op basis van elk dossier dat ter goedkeuring aan 

de CREG werd voorgelegd. 

 

De DEA analyse heeft geleid tot een globale kostenverwerping van €8.650.190. 

 

3.3. Overdrachten exploitatiejaar 2006 
 

Artikel 24, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 bepaalt dat de CREG, op 

basis van het onderzoek van de in artikel 13, §3, van hetzelfde Koninklijk Besluit vermelde 

jaarlijkse rapportering, de betrokken distributienetbeheerder onverwijld op de hoogte brengt 

indien zij vaststelt dat de tarieven toegepast in het betreffende jaar geresulteerd hebben in 

een bonus of een malus. Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van onderhavige 

beslissing kan de distributienetbeheerder zijn opmerkingen aan de CREG overmaken. Bin-

nen de hiervoor vermelde termijn kan de betrokken distributienetbeheerder eveneens ver-

zoeken om door de CREG te worden gehoord. Binnen de dertig kalenderdagen na het ver-

loop van laatstgenoemde termijn, dient de CREG definitief te beslissen of de tarieven gere-

sulteerd hebben in een bonus of malus. Deze bonus of malus wordt volgens artikel 24, derde 

lid, van het Koninklijk Besluit  van 11 juli 2002 voor de helft verrekend in de tarieven die van 

toepassing zullen zijn in het exploitatiejaar volgend op het exploitatiejaar waarin de CREG 

deze beslissing genomen heeft en voor de andere helft aan de netbeheerder toegekend. 

 

Vanaf 200711 werd een belangrijke wijziging doorgevoerd wat de methode voor het vaststel-

len van de bonus/malus betreft. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde in een aantal ar-

resten immers dat de CREG niet kon gevolgd worden waar zij een onderscheid maakte tus-

sen een exploitatieresultaat en een bonus/malus. Volgens het Hof vormt het totaal van deze 

twee bedragen de bonus/malus. Bovendien was het Hof van oordeel dat deze bonus/malus 

                                                 
10

 De gebruikte index is afkomstig van de economische vooruitzichten van het federaal Planbureau. 
11

 Jaarverslag 2007, punt 2.7.1., p.56. 
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het verschil vormt tussen het reële resultaat dat voortvloeit uit de toepassing van de door de 

CREG goedgekeurde tarieven en het gebudgetteerde resultaat (billijke winstmarge) dat door 

deze tarieven gedekt wordt. Dit laatste impliceert een verbod op de herberekening ex-post 

van de billijke winstmarge op basis van de reële evolutie van het geïnvesteerde kapitaal, 

zoals de CREG tijdens de voorgaande jaren deed. DE CREG schikte zich naar dit arrest en 

paste bijgevolg deze principes toe voor het vaststellen van de bonus/malus resulterend uit de 

toepassing van de tarieven in 2006 en 2007. De CREG is echter van oordeel dat deze me-

thode elke aanmoediging tot kostenvermindering wegneemt bij de distributienetbeheerders, 

die integendeel ertoe worden aangezet hun gebudgetteerde tarieven en, in het bijzonder, 

hun gebudgetteerde winstmarge te overschatten. Bovendien beperkt de door het Hof van 

Beroep verdedigde definitie van de bonus/malus in belangrijke mate de bevoegdheid om de 

redelijkheid van de kosten te beoordelen tijdens het onderzoek van de jaarlijkse rapportering.  

 

In een aantal arresten, eind 2008, herstelde het Hof van Beroep te Brussel ten dele de be-

oordelingsmarge van de CREG met betrekking tot de ex-post controle van de tarieven. De 

CREG beschikt daarmee terug over de mogelijkheid om ex-post de door de distributienetbe-

heerders gerapporteerde kosten aan een redelijkheidtoets te onderwerpen. Het Hof stelt 

evenwel dat deze redelijkheidtoets ex-post beperkt dient te blijven tot de kosten die niet ex-

ante werden goedgekeurd. Met andere woorden de CREG kan ex-post geen uitgaven ver-

werpen die naar type en omvang beantwoorden aan een begrotingskost die ze ex-ante heeft 

goedgekeurd. Bijgevolg gaat het slechts om een gedeeltelijk herstel van de beoordelings-

marge van de CREG inzake de ex-post controle. 

 

In 2007 heeft de CREG voor de vierde maal bonus/malus beslissingen, met name over de 

toepassing van de goedgekeurde of opgelegde distributienettarieven in het exploitatiejaar 

2006, voor zover kosten en opbrengsten betrekking hadden op in aanmerking komende klan-

ten. 

 

Met het oog op het vaststellen van een bonus/malus werd het onderzoek van de jaarlijkse 

rapporteringen van de distributienetbeheerders over het exploitatiejaar 2006, zoals de vorige 

boekjaren, aangevuld met controles ter plaatse van de rekeningen en van de boekhoudkun-

dige organisatie van de betrokken netbeheerders.  

 

Het onderzoek door de CREG en de inwerkingstelling van de nieuwe methodologie ging ge-

paard met de toekenning, enerzijds, van een bonus aan zeven distributienetbeheerders voor 

een totaal bedrag van Mio€7,9, volledig in mindering te brengen van de distributienettarieven 

van 2008 en, anderzijds, van een malus aan de overige elf netbeheerders voor een totaal 
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bedrag van Mio€22,7, in meerdering te brengen van de distributienettarieven van 2008. Alles 

bij elkaar zullen de distributienettarieven (exclusief toeslagen) van 2008 dus met Mio€14,8 

verhoogd worden.  

 

Opgemerkt kan worden dat voor de vorige boekjaren de CREG een globaal overschot had 

vastgesteld, dat in mindering werd gebracht van de tarieven. Zo werd voor de boekjaren 

2004 en 2005 een totaal overschot van respectievelijk Mio€43,5 en Mio€35,1 bepaald, wat 

het mogelijk maakte de tarieven van 2006 en 2007 met deze respectieve bedragen te ver-

minderen. 

 

Bij de beoordeling van de oorspronkelijke tariefvoorstellen heeft de CREG vastgesteld dat 

een aantal distributienetbeheerders de overdrachten niet hebben verwerkt. De CREG kon 

hiermee niet akkoord gaan en heeft beslist dat de desbetreffende netbeheerders de over-

drachten dienden te verwerken in het aangepast tariefvoorstel. 

 

3.4. Kosten voor compensatie van netverliezen (ondersteunende diensten) 

 
De kosten voor compensatie van netverliezen stegen in 2008, net als in 2007, aanzienlijk 

voor een aantal distributienetbeheerders (vooral distributienetbeheerders van de zuivere 

sector).  

 

De CREG wenst erop te wijzen dat in hoofde van de distributienetbeheerders alleen de reële 

en redelijke kosten in aanmerking mogen genomen worden bij de berekening van de distri-

butienettarieven. De prijzen aangerekend voor de levering van netverliezen bepalen voor 

een deel de kosten van de distributienetbeheerders. Derhalve moet over de redelijkheid en 

het reëel zijn van de kosten van de distributienetbeheerders geoordeeld worden aan de hand 

van een evaluatie van de reële kost van de producent. 

 

In het initieel tariefvoorstel met budget stijgen de kosten voor compensatie van netverliezen 

ten opzichte van 2007 voor de vier bovenvermelde distributienetbeheerders met meer dan 

25%. 

 

Een berekening van de tarievenevolutie aan de hand van de vroegere primaire energiefor-

mules, geïndexeerd op basis van de parameters Nc en Ne die representatief zijn voor deze 

kosten, gaf aan dat de stijging ongeveer 6% zou bedragen van 2007 tot de eerste 10 maan-

den van 2008.  
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In de aangepaste tariefvoorstellen heeft de CREG het redelijke karakter van de opgenomen 

eenheidskost (€/MWh) van de energie onderzocht met behulp van een benchmarking analy-

se12 . Zo heeft de CREG deze prijs (€/MWh) vergeleken met soortgelijke prijzen opgegeven 

door de andere distributienetbeheerders en, meer bepaald met de prijzen van de best pres-

terende netbeheerders.  

 

Op basis van deze analyse heeft de CREG vastgesteld dat 18 van de 25 distributienetbe-

heerders voor het jaar 2008 een eenheidsprijs hebben opgegeven die minder bedraagt dan, 

of gelijk is aan €60,00/MWh. Deze distributienetbeheerders bevinden zich over gans België 

en hebben elk een verschillende ondernemingsgrootte. De best presterende distributienet-

beheerders houden in hun tariefvoorstellen rekening met eenheidsprijzen tussen 

€57,00/MWh en €58,00/MWh.  

De gewogen gemiddelde eenheidsprijs – waarbij de weging gebeurt op basis van de volu-

mes aan netverliezen – bedraagt €60,00/MWh, en dit op basis van de volledige populatie 

aan distributienetbeheerders in België . 

 

Bijgevolg heeft de CREG beslist, krachtens deze benchmarking analyse, dat de betrokken 

distributienetbeheerders de eenheidsprijs van de aangekochte energie voor compensatie 

van netverliezen moesten beperken tot €60,00/MWh. 

 

3.5. De openbare dienstverplichtingen 
 

Openbare diensverplichtingen zijn verplichtingen opgelegd aan de netbeheerder die betrek-

king hebben op de sociaaleconomische, ecologische en technische aspecten van de elektri-

citeitsvoorziening. Het opleggen van openbare dienstverplichtingen aan de Vlaamse distribu-

tienetbeheerders vindt zijn wettelijke basis in de artikelen 18bis, 19 en 20 van het decreet 

van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

In het Waals Gewest vinden ze hun oorsprong in artikelen 34 en 35 van het decreet van 12 

april 2001  betreffende de organisatie van de Gewestelijke elektriciteitsmarkt. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest tenslotte vinden de openbare dienstverplichtingen hun wettelijke basis 

hoofdzakelijk in artikel 24 van de ordonnantie van 19 juli 2001 en in artikel 38 van de ordon-

nantie van 1 april 2004 dat de openbare dienstverplichting inzake elektriciteitsdistributie wij-

zigt en aanvult. 

 

                                                 
12

 Paragrafen 33 en 35, arrest « A.R. 2007/AR/191 » van de 8
e
 Kamer van het Hof van Beroep te 

Brussel. Arresten « A.R. 2007/AR/192 » en « A.R. 2007/AR/193 » van de 8
e
 Kamer van het Hof van 

Beroep te Brussel, waarin de rechter de CREG gelast om rekening te houden met de markt bij de 
beoordeling van de redelijkheid van de kosten. 
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De openbare dienstverplichtingen brengen voor de verschillende distributienetbeheerders 

kosten met zich mee. Deze kosten worden door de distributienetbeheerders verwerkt in hun 

jaarlijks tariefvoorstel aan de CREG en door deze laatste ook beoordeeld op hun redelijk-

heid. We vinden de doorrekening ervan terug bij het tarief voor onderschreven vermogen 

waar ze voornamelijk ten laste worden gelegd van de klantengroep laagspanning maar voor 

een aantal is er ook een doorrekening naar de klantengroepen met hogere spanningsni-

veaus (REG en openbare verlichting). 

 

Vlaanderen 

De kosten in verband met REG-acties stijgen aanzienlijk (>25%) in 2008. Deze stijging wordt 

in hoofdzaak verklaard door uitbreiding van de door de distributienetbeheerders te financie-

ren inspanningen en/of acties op het vlak van rationeel energiegebruik, o.a.: 

a) vanaf 2008 dient de distributienetbeheerder een primaire energiebesparing (per kWh) te 

realiseren van 0,02 kWh voor huishoudelijke afnemers en 0,015 kWh voor niet-

huishoudelijke afnemers, waardoor de totale te realiseren energiebesparing in 2008 stijgt 

met meer dan 4% ten opzichte van 2007; 

b) in de periode 2007-2009 dienen de distributienetbeheerders eveneens een aantal ener-

giescans uit te voeren; de reële realisering hiervan komt op kruissnelheid in 2008; 

c) een aantal nieuwe acties waaraan een hogere kostprijs is verbonden, zoals kortingbonnen 

voor beschermde klanten voor de aankoop van energiezuinige koelkasten en wasmachines 

en ondersteuning  bij de planning en implementatie van lokale energiebeleid. 

 

Wallonië 

In Wallonië kennen de kosten voor openbare dienstverplichtingen een nog sterkere stijging 

dan in Vlaanderen ten opzichte van 2007. Als belangrijkste redenen voor de stijging kunnen 

volgende punten aangehaald worden : 

 kosten gelinkt aan budgetmeters voor beschermde klanten; 

 door de uitbreiding van de openbare dienstverplichtingen is er ook een toename van 

het personeel (aantal FTE‟s) - en de personeelskosten - dat zich bezig houdt met de 

uitvoering van de openbare dienstverplichtingen. 

 

Brussel 

In Brussel stijgen de openbare dienstverplichtingen (REG, vermogensbegrenzers, openbare 

verlichting en minimale levering) met 12,50% ten opzichte van 2007. De stijging wordt zo 

goed als volledig verklaard door de stijging van de kosten voor openbare verlichting.  
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3.6. De vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal (GIK) 
 

De vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal kent een stijging in 2008. Deze vergoeding be-

staat uit twee componenten, de vergoeding op het eigen vermogen en de werkelijke financië-

le kosten van het vreemd vermogen (embedded costs). Vooral deze laatste kennen een be-

langrijke stijging in 2008. Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan bijkomende inves-

teringen en een hogere rentevoet voor de financieringen van deze investeringen. De stijging 

van de vergoeding voor het eigen vermogen wordt in essentie verklaard door een stijgende 

OLO-rente en GIK. 

 

3.7. Overeenstemming tussen de tarieven en de kosten  
 

Het principe van de overeenstemming tussen de kosten en de omzet wordt duidelijk ver-

woord in één van de richtsnoeren opgenomen in artikel 12, §2, 2°, van de oude elektriciteits-

wet dat stelt dat de tarieven worden bepaald in functie van de kosten waardoor zij het de 

netbeheerder mogelijk maken om alle reële kosten te dekken die toerekenbaar zijn aan zijn 

wettelijke taken. 

 

De CREG heeft erop toegezien dat de overeenstemming van de kosten met de omzet op 

dergelijke wijze wordt voorgesteld, dat zij in staat is om de gemaakte berekeningen te contro-

leren en de impact van eventuele wijzigingen in de kosten te kunnen volgen. 

 

3.8. Voorbehoud 

 
De dossiers van de verschillende distributienetbeheerders vertonen nog andere leemten, 

met name de verantwoording van de werkingskosten, hetgeen de CREG niet toelaat een 

volledige  verantwoording van de voorgestelde tarieven te krijgen. 

 

Bijgevolg heeft de CREG in haar beslissingen van 19 december 2007 een algemeen voor-

behoud geformuleerd dat van primordiaal belang is voor de toekomst: 

 
“De CREG wijst erop dat het feit dat in onderhavige beslissing geen enkele opmerking over bepaal-
de werkingskosten gemaakt wordt dit niet als een stilzwijgend akkoord voor de komende exploitatie-
jaren mag geïnterpreteerd worden. De CREG maakt voorbehoud met betrekking tot al deze posten 
en zal de verantwoording en de redelijkheid ervan in de komende jaren telkens weer aan een gron-
dig onderzoek onderwerpen.” 
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4. DE TARIEVEN  
 

Tabel 3 hieronder geeft een samenvatting van de budgetten die, na afhandeling van de hele 

goedkeuringsprocedure door de CREG, werden aanvaard om verrekend te worden in de 

distributienettarieven. 

 

Tabel 3.  Verrekende budgetten (€) 

 

Vlaamse Gemengden

2008

Aanvaard budget 607.840.400,00

Billijke vergoeding 147.254.800,00

Embedded costs 71.929.000,00

Totaal (Bonus/Malus) 827.024.200,00

Bonus/Malus -17.510.400,00

Totaal 809.513.800,00  

Vlaamse zuiveren

2008

Aanvaard budget 267.066.643,59

Billijke vergoeding 45.774.710,53

Embedded costs 7.251.137,87

Totaal (Bonus/Malus) 320.092.491,99

Bonus/Malus 32.444.944,04

Totaal 352.537.436,03  

Waalse en Brusselse 

Gemengden

2008

Aanvaard budget 506.791.295

Billijke vergoeding 115.662.671

Embedded costs 20.431.606

Totaal (Bonus/Malus) 642.885.572

Bonus/Malus 2.486.246

Totaal 645.371.818  

Waalse Zuiveren

2008

Aanvaard budget 99.121.083,10

Billijke vergoeding 24.087.657,56

Embedded costs 1.188.814,67

Totaal (Bonus/Malus) 124.397.555,33

Bonus/Malus -2.621.720,64

Totaal 121.775.834,69  
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Jaarlijkse 

consumptie in 

kWh

Maximaal 

vermogen in kW

Totaal Piekuren Daluren Weekend

Ia 30.000 30 1.000 1.000 0 0

Ib 50.000 50 1.000 1.000 0 0

Ic 160.000 100 1.600 1.600 0 0

Id 1.250.000 500 2.500 2.500 0 0

Ie 2.000.000 500 4.000 4.000 0 0

If 10.000.000 2.500 4.000 4.000 0 0

Ig1 24.000.000 4.000 6.000 4.500 1.500 0

Ig2 24.000.000 4.000 6.000 3.000 3.000 0

Ih1 50.000.000 10.000 5.000 3.750 1.250 0

Ih2 50.000.000 10.000 5.000 2.500 2.500 0

Ii1 70.000.000 10.000 7.000 5.250 1.750 0

Ii2 70.000.000 10.000 7.000 3.500 3.500 0

Jaarlijkse gebruiksduur in uren

Industriële klanten 

Typeklanten EUROSTAT
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De CREG publiceerde alle goedgekeurde of opgelegde distributienettarieven op haar websi-

te. Bijgevoegde figuren geven hierover, voor een aantal typeklanten, de goedgekeurde of 

opgelegde tarieven voor de exploitatiejaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008. Dit geeft 

een idee van de verhouding, wat betreft de kostprijs van de distributie, tussen de verschillen-

de typeklanten bij eenzelfde distributienetbeheerder en voor een aantal typeklanten afzon-

derlijk over de verschillende distributienetbeheerders heen. 

 

Voor de typeklanten worden de definities gebruikt zoals die zijn opgesteld door Eurostat; zij 

worden weergegeven in Tabel 4 en dit voor de jaren 2003 tot en met 2006. Vanaf 2007 wor-

den de definities voor de residentiële klanten gevolgd die, voor België, rekening houden met 

de uitbreiding van de nachturen naar het weekend (zie Tabel 5). Voor de berekening van de 

tarieven moesten de typeklanten wel worden toegewezen aan een klantengroep. Daartoe 

werd aangenomen dat alle industriële typeklanten, tot en met typeklant Ig2, aangesloten zijn 

aan het middenspanningsnet (het netwerk met een nominale spanning tussen 26 kV en 1 

kV).  De tarieven voor industriële typeklanten Ih1, Ih2, Ii1 en Ii2 worden berekend voor een 

aansluiting op de transformatoren naar het middenspanningsnet en voor alle residentiële 

typeklanten worden aansluitingen voorzien op het laagspanningsnet.   

 

Tabel 4.  Eurostat typeklanten 

 
 

 



 29/52 

Onderschreven 

vermogen 

(indicatief) in kW

Totaal Dag (Piekuren) Nacht (Daluren) Weekend

Da 600 600 0 0 3,0

Db 1.200 1.200 0 0 3,5

Dc 3.500 2.200 1.300 0 6,5

Dd 7.500 5.000 2.500 0 7,5

De 20.000 5.000 15.000 0 9,0L
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Typeklanten EUROSTAT

Huishoudelijke klanten 

Jaarlijkse consumptie in kWh

 

 

 

Met de uitbreiding van het nachttarief (vanaf 2007) waren de Eurostat typeklanten, voor resi-

dentiële netgebruikers, niet langer relevant en werd het standaardverbruik per typeklant her-

verdeeld, rekening houdend met het feit dat er meer nachturen en minder daguren zijn (zie 

Tabel 5) 

 

Tabel 5.  Belgische residentiële typeklanten 

 
Type klant

uur/jaar dag nacht uitls. Nacht dag nacht uitls. Nacht

Da 600         600         

Db 1.200      1.200      

Dc 2.200      1.300      1.600      1.900      

Dc1 3.500      3.500      

Dd 5.000      2.500      3.600      3.900      

De 5.000      2.500      12.500    3.600      3.900      12.500      

Voor invoering weekendtarief Na invoering weekendtarief
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4.1. Vlaanderen 

Figuur 3.  Da Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 4.  Da Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 5.  Db Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 6.  Db Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 7.  Dc Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 8.  Dc Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 9.  Dd Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 10.  Dd Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 11.  De Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 12.  De Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 13.  Ib Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 14.  Ib Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 15.  Id Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 16.  Id Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 17.  Ih1 Klanten Vlaamse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 18.  Ih1 Klanten Vlaamse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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4.2. Wallonië 

Figuur 19.  Da Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 20.  Da Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 21.  Db Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 22.  Db Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 23.  Dc Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 24.  Dc Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 25.  Dd Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 26.  Dd Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 27.  De Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 28.  De Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 29.  Ib Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 30.  Ib Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 31.  Id Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 32.  Id Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 
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Figuur 33.  Ih1 Klanten Waalse Gemengde Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 

Figuur 34.  Ih1 Klanten Waalse Zuivere Distributienetbeheerders (jaarprijs in €) 

 



 46/52 

4.3. Brussel 

Figuur 35.  Da Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 

 

Figuur 36.  Db Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 
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Figuur 37.  Dc Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 

 

Figuur 38.  Dd Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 
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Figuur 39.  De Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 

 

Figuur 40.  Ib Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 
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Figuur 41.  Id Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 

 

Figuur 42.  Ih1 Klanten Brusselse Distributienetbeheerder (jaarprijs in €) 
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4.4. Volgorde alle netbeheerders Id en Dc klanten 2008 

Figuur 43.  Volgorde netbeheerders voor residentiële (Dc) klanten (jaarprijs in €) 
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Figuur 44.  Volgorde netbeheerders voor industriële (Id) klanten (jaarprijs in €) 
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5. BESLUIT 
 

Voor de tariefprocedure 2008 hebben op één na alle distributienetbeheerders de opgelegde 

termijnen nageleefd. Uiteindelijk werden aan 8 distributienetbeheerders voorlopige tarieven 

opgelegd, terwijl de 18 andere distributienetbeheerders voor een heel jaar goedgekeurde 

tarieven konden toepassen. 

 

De CREG heeft de distributienetbeheerders onderworpen aan een DEA-analyse om een 

efficiënter beheer na te streven en ze tot een betere kostenbeheersing aan te zetten.  

 

De stijging van de distributienettarieven vanaf 2008 is hoofdzakelijk het onafwendbare 

gevolg van de uitspraken die het Hof van Beroep te Brussel in 2007 gedaan heeft waarin een 

strenge houding aangenomen werd ten opzichte van de beoordelingsbevoegdheid van de 

CREG met betrekking tot de redelijkheid van de kosten. Bovendien hebben deze uitspraken 

de CREG gedwongen een dading te treffen waardoor ze een deel van de in het verleden 

verworven kostendalingen kon behouden, maar dat zich aan de andere kant ook heeft 

vertaald in een stijging van de distributienettarieven. Onder de overige factoren die deze 

stijging verklaren, dienen ook de hoge prijzen vermeld te worden van de energie die nodig is 

om de netverliezen te compenseren en de toenemende kosten in het kader van de openbare 

dienstverplichtingen. 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in 2008 de distributienettarieven gemiddeld gezien, 

zeker voor laagspanning, terug gestegen boven hun niveau van 2003, het eerste jaar van de 

goedkeuring ervan door het Directiecomité van de CREG. De tarieven voor middenspanning 

blijven globaal gezien onder hun niveau van 2003. 

 

Dit is meteen het laatste verslag betreffende de distributienettarieven vallend onder het 

artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 met een regulatoire periode van één 

jaar, jaartarieven in geval van goedkeuring van het tariefvoorstel met budget van de 

netbeheerder en kwartaaltarieven in het andere geval. Vanaf 2009 duurt een regulatoire 

periode vier jaar en volgt de rapporteringsverplichting aan de Minister uit het artikel 25 van 

het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 (Staatsblad dd. 12 september 2008) betreffende 

de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de 
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billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en 

de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van 

de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor 

elektriciteit.  

 

 

 

 

 

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

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur  Voorzitter van het Directiecomité 

 


