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VOORSTEL 
 

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

ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het verzoek bij 

brief, gedateerd op 12 april 2000, hem binnen een termijn van één maand advies te geven 

over een ontwerp van koninklijk besluit “tot vaststelling van de procedure voor de 

goedkeuring en de bekendmaking van de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van 

het transmissienet voor elektriciteit”, genomen in uitvoering van artikel 12, § 3, 1° en 2°, van 

de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

In deze brief verzocht de Staatssecretaris de CREG eveneens een ontwerp van koninklijk 

besluit voor te bereiden in uitvoering van artikel 12 § 3, 3° tot 5°, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

Artikel 12, § 3, van de voormelde wet van 29 april 1999 bepaalt echter dat het aan de Koning 

en niet aan de CREG toekomt om dit ontwerp van koninklijk besluit op te stellen.  De CREG 

dient enkel een advies over dit ontwerp te verstrekken.  Artikel 23, § 2, derde lid, van 

dezelfde wet bepaalt van zijn kant dat in de gevallen waarin deze wet het advies van de 

CREG vereist, deze op eigen initiatief voorstellen kan doen.  Precies met toepassing van dit 

artikel 23, § 2, derde lid, heeft het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 21 

december 2000 beslist een voorstel te formuleren houdende de regels bedoeld in artikel 12, 

§ 3, van de voormelde wet van 29 april 1999. 

 

Het Directiecomité heeft op dezelofde vergadering ook beslist om in hetzelfde voorstel de 

algemene tariefstructuur bedoeld in artikel 12, § 1, laatste zin, van dezelfde wet op te nemen.  

Wat deze algemene tariefstructuur betreft, is het inderdaad de CREG die een voorstel dient 

te formuleren.  Het onderhavige voorstel geeft bijgevolg uitvoering aan artikel 12, §§ 1 en 3, 

van voormelde wet. 

 

Dit voorstel omvat drie luiken.  Het eerste luik bevat een aantal algemene opmerkingen.  Het 

tweede luik maakt bijzondere opmerkingen bij de artikelen van het voorstel van koninklijk 

besluit dat op zijn beurt opgenomen is in het derde luik van het voorstel. 

 

 
 

 



 

3/40 

 

AlGEMENE OPMERKINGEN 

 

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

elektriciteitsmarkt (hierna : ‘elektriciteitswet’) regelt de wijze waarop de tarieven voor de 

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

ondersteunende diensten bepaald worden.  Het onderscheidt daarin drie etappes. 

 

Vooreerst bepaalt artikel 12, § 1, laatste zin, van de elektriciteitswet dat de Koning, op 

voorstel van de CREG, de algemene tariefstructuur bepaalt met inachtneming waarvan de 

tarieven dienen te worden vastgesteld.  Volgens de memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp dat uiteindelijk de elektriciteitswet geworden is, dient de term ‘algemene 

tariefstructuur’ als volgt begrepen te worden : 

 
“De Koning zal bovendien de algemene structuur van de tarieven bepalen.  Hij zal 
dus, bijvoorbeeld, voor wat de tarieven voor het gebruik van het net betreft, de 
basisopties moeten goedkeuren met betrekking tot de eventuele toepassing van een 
‘postzegel’-tariefstelling (‘postage-stamp’-tarieven) en betreffende het in 
aanmerkingnemen van tijdsgebonden parameters.”1. 

 

Ten tweede is er artikel 12, § 3, van de elektriciteitswet dat bepaalt dat een koninklijk besluit 

de regels dient te bepalen inzake : 

1° de procedure voor de voorlegging van de tarieven in uitvoering van artikel 12, § 1, 

van de elektriciteitswet ; 

2° de bekendmaking van deze tarieven ; 

3° de verslagen en de gegevens die de netbeheerder aan de CREG moet verstrekken 

met het oog op haar controle op deze tarieven ; 

4° de basisprincipes die de netbeheerder moet toepassen voor de boekhoudkundige 

verwerking van de kosten ; 

5° de doelstellingen die de netbeheerder moet nastreven inzake kostenbeheersing. 

 

Bij dit artikel 12, § 3, preciseert de voormelde memorie van toelichting het volgende : 

 
“Het gaat hier onder andere om de publicatie van de tarieven, de principes van ‘cost 
accounting’ toe te passen door de netbeheerder en de ‘benchmarks’ inzake 
kostenbeheersing.  De Koning zal eveneens de termijnen en andere procedure-
aspecten moeten preciseren inzake het jaarlijks proces van goedkeuring van de 
tarieven, inclusief, in voorkomend geval, de tarieven die voorlopig gelden zo de CRE 
niet akkoord gaat.”2. 

 

                                                
1 Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 1933/1, 19. 
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Ten derde bepaalt artikel 12, § 1, van de elektriciteitswet dat de tarieven die de netbeheerder 

aan de CREG ter goedkeuring voorlegt, dienen te beantwoorden aan de zes richtsnoeren 

vervat in artikel 12, § 2, van dezelfde wet.  De elektriciteitswet bepaalt nergens dat deze zes 

richtsnoeren nadere uitvoering of precisering behoeven bij koninklijk of ander besluit.  Artikel 

12, § 2, van de elektriciteitswet vindt rechtstreekse toepassing. 

 

Het hiernavolgende voorstel van koninklijk besluit beoogt alle uitvoeringsbepalingen van 

artikel 12, §§ 1 en 3, van de elektriciteitswet te omvatten.  Er is inderdaad niets dat zich 

ertegen verzet dat uitvoering wordt gegeven aan § 1 en § 3 van dit artikel 12 in een en 

hetzelfde koninklijk besluit. 

 

 

2. Hoewel het voorstel van koninklijk besluit geen uitvoering geeft aan artikel 12, § 2, 

van de elektriciteitswet, is het uiteraard zo geschreven dat het niet conflicteert met dit artikel, 

maar integendeel de toepassing ervan vergemakkelijkt.  De paragrafen 3 tot en met 8 van dit 

voorstel verduidelijken op welke wijze het voorstel van koninklijk besluit rekening houdt met 

de zes richtsnoeren vervat in artikel 12, § 2, van de elektriciteitswet. 

 

 

3. Volgens het eerste richtsnoer, vervat in artikel 12, § 2, 1°, van de elektriciteitswet, 

dienen de tarieven niet-discriminerend en transparant te zijn. 

 

Het voorstel van koninklijk besluit houdt met het principe van non-discriminatie rekening 

vermits het de basis ervoor legt dat de netgebruiker alle kosten betaalt, veroorzaakt door of 

toerekenbaar aan de diensten en de delen van de infrastructuur waarvan hij gebruik maakt.  

Het voorstel van koninklijk besluit voorziet immers in een algemene proportionele toewijzing 

van de kosten van de systeemdiensten en ondersteunende diensten en in een specifieke 

proportionele toewijzing van de kosten van die delen van de infrastructuur waarvan de 

netgebruiker gebruik maakt. Bijvoorbeeld een netgebruiker die zijn elektriciteit afneemt op 

een spanningsniveau van 380 kV, betaalt zijn deel van de kosten van de systeemdiensten en 

ondersteunende diensten van het deel van de infrastructuur dat betrekking heeft op het 

spanningsniveau 380 kV, terwijl een netgebruiker die elektriciteit afneemt op een 

spanningsniveau van 70 kV, niet enkel betaalt voor een algemeen proportioneel deel van de 

systeemdiensten en ondersteunende diensten, maar ook voor een deel van de kosten van 

de infrastructuur op 380 kV, 220 kV, 150kV en 70kV. Dit cascade systeem wordt toegepast 

                                                                                                                                                   
2 Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 1933/1, 19. 
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in de toewijzing van de kosten omdat de injectie van de energie op het hoogste 

spanningsniveau geschiedt, hetgeen betekent dat de netgebruikers op lagere 

spanningsniveaus eveneens op indirecte wijze gebruik maken van de infrastructuur op de 

hogere spanningsniveaus. 

 

Aan de transparantievereiste wordt voldaan door de invoering in de tariefstructuur en -

opbouw van het principe van de naspeurbaarheid van de kosten vanaf hun primaire boeking 

als kostensoort tot aan hun opname in het tarief dat aan de netgebruiker zal aangerekend 

worden. Deze naspeurbaarheid van de kosten zal als volgt gerealiseerd worden : de 

kostensoorten die eveneens per kostenplaats moeten geboekt worden, worden in een 

volgend administratief stadium omgezet in of toegewezen, in kosten per activiteit. Elke kost 

per activiteit wordt daarna hetzij geheel toegewezen aan één kostenobject, hetzij gedeeltelijk 

aan meerdere kostenobjecten. Eén kostenobject komt overeen met één tariefcomponent die 

doorgerekend wordt aan de netgebruiker. Het totaal van de kosten per kostensoort, per 

kostenplaats, per activiteit en per kostenobject dient uiteraard telkens gelijk te zijn. De 

integratie van al deze kostentoewijzingen binnen het boekhoudkundig kader biedt de 

volgende voordelen : een verhoogde consistentie in de toepassing van de waarderingsregels 

en een verhoogde doelmatigheid bij latere controles.  De verschillende stadia van 

kostentoewijzingen vormen in hun geheel de zogenaamde “activity based costing” of 

“kostenbeheer op basis van activiteiten”. Artikelen 18 tot 20 van het voorstel van koninklijk 

besluit leggen de basis voor dit principe.  Deze methodologie is aangewezen wanneer een 

onderneming diensten levert die samengesteld zijn uit verschillende activiteiten. Elke 

boekhoudkundige registratie start met de toewijzing van de kosten volgens hun soort of aard, 

hetgeen trouwens zo opgelegd wordt door het boekhoudrecht (wet van 17 juli 1975 op de 

boekhouding en de jaarrekening van de onderneming en haar uitvoeringsbesluiten).  De 

uitkomst of het uiteindelijk resultaat van de kostentoewijzingen zal uiteindelijk resulteren in 

de doorrekening van de kosten aan de netgebruikers. Het kostenomzettingsproces verbindt 

de kostensoorten met de kostenobjecten via de toewijzing van de kosten over de activiteiten. 

 

Een ander belangrijk principe bij de naleving van de transparantie is de rapportering van 

financiële gegevens zoals zij opgenomen worden in een budget. Een budget is een methode 

om financiële informatie voor te stellen en te communiceren en om op basis van cijfers voor 

een stuk de toekomst te voorspellen. Tarieven worden goedgekeurd voor hun toepassing in 

het volgend jaar en dus op basis van het budget van de netbeheerder.  Teneinde een 

passend inzicht te verwerven in de totstandkoming van de tarieven is een uitgebreide 

rapportering met betrekking tot de opmaak van het budget bijgevolg noodzakelijk. Dit 

principe werd uitgewerkt in artikel 13 van het voorstel van koninklijk besluit.  
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Een nuttig en noodzakelijk vervolg op deze budgetopmaak wordt gegeven door de 

driemaandelijkse opvolging van het jaarlijks budget en door een omstandige verantwoording 

te eisen in geval van afwijkingen die groter zijn dan 10% van het budget, zoals voorzien in de 

artikelen 12 en 15 van het voorstel van koninklijk besluit. Het opvolgen van zowel de opmaak 

van het budget als het budget zelf en de latere afwijkingen ervan, komen de transparantie 

ten goede omdat de budgetcijfers en de budgetafwijkingen niet alleen kwantitatief maar ook 

kwalitatief verklaard worden. 

 

 

4. Artikel 12, § 2, 2°, van de elektriciteitswet stelt dat de tarieven bepaald worden in 

functie van de kosten en dat zij het de netbeheerder mogelijk moeten maken om alle reële 

kosten te dekken die toerekenbaar zijn aan de taken bedoeld in artikel 8 van dezelfde wet. 

 

Het toewijzingsproces van de kosten zoals beschreven in paragraaf 3 van dit voorstel met 

betrekking tot de transparantievereiste, garandeert dat de tarieven tot stand komen op basis 

van de kosten en bijvoorbeeld niet op basis van een marktprijs die een monopolist in zijn 

voordeel zou kunnen manipuleren. 

 

Opdat alle reële kosten effectief zouden opgenomen worden in de tarieven, is het 

noodzakelijk dat de netbeheerder de opmaak van zijn budget  zo omstandig mogelijk 

verantwoord zodat de CREG bij de goedkeuring van de tarieven het onderscheid kan maken 

tussen kosten en verspillingen. Dit wordt voorzien in de artikelen 14 en 24 van het voorstel 

van koninklijk besluit. 

 

Artikel 8, derde lid, 5°, van de elektriciteitswet vermeldt ‘de transmissie voor derden in 

uitvoering van artikel 15 (van de elektriciteitswet)’ als een van de taken van de netbeheerder. 

Artikel 15, § 2, van dezelfde wet bepaalt onder andere dat de toegang tot het transmissienet 

van producenten gevestigd in andere lidstaten van de Europese Unie voor de levering van 

elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers onderworpen is aan het betalen van de 

tarieven vastgesteld overeenkomstig artikel 12 van de elektriciteitswet. Deze bepaling houdt 

in dat artikel 12, § 2, 2°, van de elektriciteitswet op deze producenten eveneens van 

toepassing is, namelijk dat deze producenten eveneens een tarief zullen moeten betalen dat 

alle reële kosten van de transmissie dekt.  Dit laatste geldt evenwel niet voor de contracten 

voor de transit van elektriciteit tussen hoofdnetten in de zin van artikel 2 van de richtlijn 

90/547/EEG van de Raad van 29 oktober 1990 betreffende de doorvoer van elektriciteit via 

de hoofdnetten (zie artikel 15, § 3, eerste lid, 1°, van de elektriciteitswet).  Met deze 
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uitzondering wordt rekening gehouden in artikel 25 van het voorstel van koninklijk besluit 

zodat het principe vervat in artikel 12, § 2, 2°, van de elektriciteitswet niet in het gedrang 

wordt gebracht. 

 

 

5. Artikel 12, § 2, 3°, van de elektriciteitswet stelt dat de tarieven een billijke winstmarge 

inhouden ter vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd in het transmissienet om de optimale 

ontwikkeling ervan op lange termijn te waarborgen. 

 

De elektriciteitswet specificeert het begrip ‘billijke winstmarge’ niet nader.  Ze delegeert 

evenmin enige bevoegdheid tot verder de specificatie ervan aan de Koning of aan de 

minister bevoegd voor energie.  Bijgevolg laat zij de implementatie ervan over aan de CREG 

wanneer deze de tarieven haar voorgelegd door de netbeheerder overeenkomstig artikel 12, 

§ 1, van de elektriciteitswet evalueert.  In zijn brief van 8 december 2000 verzoekt de 

Staatssecretaris voor Energie de CREG om haar tariefpolitiek en haar interpretatie van 

artikel 12, § 2, van de elektriciteitswet in een intentiebrief te verduidelijken.  De CREG zal in 

deze intentiebrief aldus het begrip ‘billijke winstmarge” nader uitwerken. 

 

 

6. Artikel 12, § 2, 4°, van de elektriciteitswet stelt dat de tarieven in de mate van het 

mogelijke het gebruik van de capaciteit van het transmissienet moeten beogen te 

optimaliseren. 

 

Het richtsnoer voorzien in artikel 12, § 2, 2°, van de elektriciteitswet dat bepaalt dat alle reële 

kosten in de tarieven dienen opgenomen te worden,  is reeds een sterke ontmoediging om 

onnuttige en onrendabele bijkomende transmissiecapaciteit uit te bouwen. De netbeheerder 

zal zich er immers moeten van vergewissen of de kost van eventuele  bijkomende 

transmissiecapaciteit ook kan doorgerekend worden in de tarieven. 

 

Artikel 14, § 1, 2°, van het voorstel van koninklijk besluit legt de netbeheerder op een 

uitgebreide analyse te maken van alle investeringen boven de 100 miljoen BEF.  Hierdoor 

kan de CREG een actualisering maken van de investeringsprojecten opgesteld met 

toepassing van artikel 13 van de elektriciteitswet, kan zij de weerslag ervan op de tarieven 

begroten en kan zij de onderliggende hypothesen bedoeld in artikel 13 van de 

elektriciteitswet toetsen aan de actualiteit. 
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7. Artikel 12, § 2, 5°, van de elektriciteitswet bepaalt dat de tarieven op voldoende wijze 

moeten opgesplitst zijn, inzonderheid : 

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

b) wat de ondersteunende diensten betreft ; 

c) wat de eventuele toeslagen voor de openbare dienstverplichtingen in uitvoering van de 

artikelen 7 en 21, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet betreft ; 

d) wat enige bijdrage tot dekking van verloren kosten betreft, toegestaan in uitvoering van 

artikel 24, §§1 en 2, van de richtlijn 96/92/EG van het Europese Parlement en de Raad van 

19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit. 

 

De artikel 2, 1° en 2°, 3 en 4 van het voorstel van koninklijk besluit, alsook het 

rapporteringsmodel (pagina’s 22 tot 26) houden rekening met artikel 12, § 5, a), van de 

elektriciteitswet.  De tarieven worden verder onderverdeeld volgens de tijdsperiode van het 

onderschreven vermogen en volgens de graad van ondersteuning die de verbruiker wenst in 

geval van stoornissen op het net. 

 

De artikelen 2, 3°, en 5 van het voorstel van koninklijk besluit, alsook het rapporteringsmodel 

(pagina’s 8 tot 12) beantwoorden aan de vereiste van de opsplitsing wat de ondersteunende 

diensten betreft.  De kost van de ondersteunende of systeemdiensten wordt als een 

afzonderlijk element opgenomen in de algemene tariefstructuur. 

 

De vereiste van opsplitsing wat de eventuele toeslagen voor de openbare 

dienstverplichtingen in uitvoering van de artikelen 7 en 21, eerste lid, 3°, van de 

elektriciteitswet betreft, vindt zijn weerslag in artikel 6, eerste lid, 2° van het voorstel van 

koninklijk besluit, alsook in het rapporteringsmodel (pagina’s 8 tot 12).  De kost van de 

onderscheiden openbare dienstverplichtingen wordt als een afzonderlijk element opgenomen 

in de algemene tariefstructuur. 

 

Artikel 6, eerste lid, 4°, van het voorstel van koninklijk besluit houdt ten slotte rekening met 

de vereiste van opsplitsing wat enige bijdrage tot dekking van verloren kosten betreft, zoals 

bedoeld in artikel 12, § 2, 5°, d), van de elektriciteitswet. 

 

 

8. Artikel 12, § 2, 6°, van de elektriciteitswet tenslotte bepaalt dat de tariefstructuren 

uniform dienen te zijn voor het gehele grondgebied, zonder opsplitsing volgens geografische 

zone. 
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De algemene tariefstructuur zoals vervat in het voorstel van koninklijk besluit houdt geen 

rekening met de geografische zone van injectie noch van afname van de elektriciteit. Er 

wordt slechts een opsplitsing van de tariefstructuur gemaakt in functie van de verschillende 

spanningsniveaus waarop de afname van elektriciteit gebeurt en in functie van de 

onderschreven formules. 

 

 

 

 

BIJZONDERE OPMERKINGENBIJZONDERE OPMERKINGENBIJZONDERE OPMERKINGENBIJZONDERE OPMERKINGEN    

 

HOOFDSTUK 1 : Definities 
 

Artikel 1 

 

9. Artikel 1 van het voorstel van koninklijk besluit definieert enkele belangrijke 

basisbegrippen die gebruikt worden in het raam van een kostenbeheerssysteem dat op zijn 

beurt gebaseerd is op de begrippen uit de ‘activity based costing’-systemen.  Dit 

beheerssysteem verdient de voorkeur omdat de uiteindelijke dienst die aan de verbruiker 

verstrekt wordt een verzameling is van verschillende soorten van activiteiten. 

 

 

10. Artikel 1, tweede lid, 2°, van het voorstel van koninklijk besluit betreft alle delen van 

het transmissienet, ongeacht of hun nominaal spanningsniveau boven of onder de 70 kV ligt.  

Dit impliceert dat het voorstel van koninklijk besluit de tarieven inzake de toegang tot het 

integrale transmissienet en het gebruik ervan betreft.  Artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt immers dat 

de tarieven inzake het energiebeleid tot de federale bevoegdheid behoren en maakt hierbij 

geen opsplitsing van het transmissienet op basis van enig nominale spanningsniveau.  

Bovendien bepaalt artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van dezelfde bijzondere wet dat alleen de 

federale overheid bevoegd is voor het prijzenbeleid. 

 

11. Dit voorstel van koninklijk besluit vormt een onverbrekelijk geheel met het technisch 

reglement bedoeld in artikel 11 van de elektriciteitswet.  Aangezien dit technisch reglement 
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nog niet bestaat, wordt hier de definitie gegeven van een aantal begrippen die uiteindelijk in 

het technisch reglement dienen opgenomen te worden : 

1° “onderschreven vermogen” : een recht dat een netgebruiker kan verwerven op basis 

waarvan hij de realisatie van een programma kan vragen met het oog op de injectie 

of de afname van elektriciteit in een of meerder punten van het transmissienet.  

Meerdere formules zijn mogelijk, bijvoorbeeld de formule van de jaarlijkse 

onderschrijving die een jaarlijks recht impliceert en de formule van de maandelijkse 

onderschrijving die een maandelijks recht impliceert.  Eenzelfde netgebruiker kan op 

een bepaald punt van het transmissienet meerdere formules tegelijkertijd gebruiken ; 

2° “bijkomend vermogen” : het maximale supplement aan vermogen waargenomen of 

gevraagd in de vorm van een programma door een netgebruiker in de loop van een 

maand met betrekking tot de som van de geldige onderschrijvingen van de 

netgebruiker.  De netbeheerder kan de toegang tot het transmissienet voor het 

bijkomend vermogen weigeren indien hij niet over de noodzakelijke technische 

capaciteit beschikt.  Het technisch reglement zal de modaliteiten voor de 

afrekeningen bepalen ; 

3° “tariefperiode” : de tariefperioden maken het mogelijk de variatie in de kosten van een 

dienst te weerspiegelen.  Een voorbeeld van een opsplitsing in tariefperiode is : 

− de winterperiode – piekuren ; 
− de winterperiode – daluren ; 
− de winterperiode – weekend ; 
− de zomerperiode – piekuren ; 
− de zomerperiode – daluren ; 
− de zomerperiode – weekend. 

4° “nominatie” : elke aanvraag voor een injectie- of afnameprogramma voor een periode 

bepaald in het technisch reglement, ingediend door een netgebruiker bij de 

netbeheerder ; 

5° “aanvaard programma” : elke injectie- of afnamenominatie voor de periode bepaald in 

het technisch reglement, geëvalueerd en aanvaard door de netbeheerder ; 

6° “geïdentificeerde internationale stromen” : de stromen op de koppelverbindingen van 

de Belgische regelzone die voortvloeien uit uitwisselingsprogramma’s tussen deze 

zone en de naburige regelzones ; 

7° “niet-geïdentificeerde internationale stromen” : de verschillen tussen de gemeten 

stromen op de koppelverbindingen van de Belgische regelzone en de 

geprogrammeerde internationale stromen, namelijk de invoer-, uitvoer- en 

transitprogramma’s aanvaard door de netbeheerder. 
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12. Wat betreft de definitie van het begrip “evenwichtsverantwoordelijke” vervat in artikel 

1, tweede lid, 12°, van het voorstel van koninklijk besluit, dient erop gewezen te worden dat 

het technisch reglement de rechten en verplichtingen van een evenwichtsverantwoordelijke 

zal definiëren.  De evenwichtsverantwoordelijke neemt met name de verplichting de 

compensatie van zijn kwartuuronevenwicht injectie-afname te vergoeden aan de 

netbeheerder.  Elke netgebruiker dient per injectie- of afnamepunt een en slechts een 

evenwichtsverantwoordelijke aan te duiden. 

 

 

13. Wat betreft de definitie van het begrip “ondersteunende diensten” vervat in artikel 1, 

tweede lid, 14°, van het voorstel van koninklijk besluit dient te worden opgemerkt dat de lijst 

van de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet verstrekken, de compensatie 

van de actieve verliezen, die bestaat in de injectie van bijkomende energie in het 

transmissienet ter compensatie van de verliezen aan actieve energie veroorzaakt door het 

transiteren van stromen op het transmissienet, niet bevat.  Het is aanbevelenswaardig te 

preciseren in het technisch reglement dat elke netgebruiker verplicht is om zelf deze 

verliezen te compenseren door middel van een bijkomende injectie van actieve energie. 

 

Deze keuze werd ingegeven door de volgende motieven : 

− de compensatie van actieve verliezen door de netbeheerder zou deze laatst verplichten 

belangrijke volumes energie aan te kopen ; 

− de goede uitvoering van deze activiteit zou het reserveren van bepaalde 

transmissiecapaciteiten kunnen noodzaken waardoor de netbeheerder in concurrentie 

zou kunnen treden met bepaalde marktactoren. 

 

Het niveau van de verliezen dat een netgebruiker zal moeten compenseren, wordt 

gebaseerd op een verliescoëfficiënt die functie is van het spanningsniveau, de opsplitsing in 

tariefperiodes en de actieve energie op kwartuurbasis die over het transmissienet transiteert 

of die verbruikt of geproduceerd wordt door deze netgebruiker.  Het niveau wordt bepaald in 

overeenstemming met de fysieke locatie van de meetapparatuur. 

 

De compensatie van de residuele verliezen tengevolge van de onnauwkeurigheid van de 

individuele verliescoëfficiënten is begrepen in de kosten betreffende het systeembeheer. 

 

 

14. Bij de definitie van het begrip “ondersteunende diensten” vervat in artikel 1, tweede 

lid, 14°, van het voorstel van koninklijk besluit dient ook te worden opgemerkt dat de reserve 
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voor noodproductie niet opgenomen werd in de lijst van de ondersteunende diensten die de 

netbeheerder moet leveren. 

 

Deze reserve beoogt binnen een periode van maximum vier uren het falen van een of 

meerdere productie- of zelfopwekeenheden, of het tekort aan invoer te dekken om de 

beschikbaarheid van de minuut-reserve te herstellen. 

 

Het is wenselijk in het technisch reglement te preciseren dat deze reserve geëist zal worden 

van de verschillende netgebruikers.  Hierdoor laat men het aan de markt over om deze 

reserve te organiseren.  Er bestaat trouwens vandaag reeds een markt voor dit soort 

product. 

 

 

15. Wat betreft de definitie vervat in artikel 1, tweede lid, 19°, van het voorstel van 

koninklijk besluit, dient te worden aangestipt dat de minuut-reserve het herstel beoogt van de 

reserves met betrekking tot de regeling van de frequentie en van het evenwicht in de 

Belgische regelzone die gebruikt werden tengevolge van een incident. 

 

 

16. Wat betreft de definitie vervat in artikel 1, tweede lid, 21°, van het voorstel van 

koninklijk besluit, dient te worden opgemerkt dat het voorgestelde tarief de kosten met 

betrekking tot het beheer van de congesties veroorzaakt door de geïdentificeerde en de niet-

geïdentificeerde internationale stromen niet dekt. 

 

Momenteel bestaat er geen tarificatie van de grensoverschrijdende transits erkend op 

Europees niveau. 

 

 

17. Artikel 1, tweede lid, 22°, van het voorstel van koninklijk besluit verwijst naar het 

begrip “aansluitingsveld”.  Het technisch reglement dient de definitie, alsook de functie die 

een aansluitingsveld moet vervullen te preciseren. 
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HOOFDSTUK 2 : Algemene tariefstructuur 
 

Artikel 2 

 

18. Artikel 2 van het voorstel van koninklijk besluit geeft uitvoering aan artikel 12, § 1, van 

de elektriciteitswet waar dit handelt over de algemene tariefstructuur.  Het onderscheidt 

aldus vier tarieven in de tariefstructuur.  Het gevolg van dit onderscheid is dat ze, in de mate 

dat ze van toepassing zijn op de netgebruiker, afzonderlijk aan hem dienen te worden 

gefactureerd. 

 

 

Artikel 4 

 

19. Bij artikel 4, § 4, van het voorstel van koninklijk besluit dient te worden opgemerkt dat 

het tarief voor het systeembeheer eveneens de compensatie vergoedt van de 

kwartuuronevenwichten injectie/afname die niet aan een evenwichtsverantwoordelijke 

kunnen toegewezen worden tengevolge van de onnauwkeurigheid van de telapparatuur. 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 : Procedure voor de voorlegging en de goedkeuring van de tarieven 
 

20. Vanaf hoofdstuk 3 geeft het voorstel van koninklijk besluit uitvoering aan artikel 12, § 

3, van de elektriciteitswet en wel op deze wijze dat aan elk van de vijf onderdelen van dit 

artikel 12, § 3, een afzonderlijk hoofdstuk gewijd wordt.  Hoofdstuk 3 handelt bijgevolg over 

de procedure voor de voorlegging en de goedkeuring van de tarieven waarvan sprake in 

artikel 12, § 3, 1°, van de elektriciteitswet. 

 

 

Artikel 8 

 

21. Artikel 8 van het voorstel van koninklijk besluit schetst het proces van de indiening 

van het tariefvoorstel door de netbeheerder tot en met de goedkeuring ervan door de CREG. 

 

Het is de bedoeling om dit hele proces af te handelen in een periode van drie maanden.  Het 

dossier moet uiterlijk op 30 september van elk exploitatiejaar ingediend worden zodat de 

CREG de tarieven normaliter kan goedkeuren en publiceren tegen het einde van het jaar. 
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Dit is uiteraard slechts mogelijk indien de goedkeuring van de CREG het sluitstuk is van een 

continu opvolgingsproces.  Dit laatste bestaat erin dat de netbeheerder, na goedkeuring van 

zijn jaarlijks budget, op een driemaandelijkse basis aan de CREG rapporteert over de 

vooruitgang en de uitvoering van zijn financiële planning, zowel wat de voorbije drie 

maanden als de gecumuleerde jaarcijfers betreft.  Over belangrijke afwijkingen van meer dan 

10 % tussen zijn budget en de werkelijke kosten of opbrengsten dient hij eveneens per 

trimester omstandig te rapporteren (zie inzonderheid de artikelen 12 en 15 van het voorstel 

van koninklijk besluit). 

 

Door dergelijk continu opvolgingsproces wordt vermeden dat de CREG bij het indienen van 

het budget met tariefvoorstel tegen het jaareinde met onverwachte ontwikkelingen of grote 

afwijkingen ten opzichte van het voorbije jaar zou geconfronteerd worden.  Ook wordt 

hierdoor vermeden dat de CREG eenvoudigweg niet de nodige tijd zou hebben om de 

tariefvoorstellen grondig te controleren. 

 

 

Artikel 9 

 

22. Artikel 9 van het voorstel van koninklijk besluit behandelt de gevallen van 

aanslepende discussies over de goed te keuren tarieven tussen de CREG en de 

netbeheerder.  Het bepaalt dat in dergelijke gevallen de CREG voorlopige tarieven kan 

goedkeuren die de netbeheerder voor een periode van drie maanden zal moeten toepassen. 

Dit artikel is noodzakelijk om de normale werking van de elektriciteitsmarkt te verzekeren. 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 : Bekendmaking van de tarieven 
 

Artikel 10 

 

23. Artikel 10 van het voorstel van koninklijk besluit regelt, in uitvoering van artikel 12, § 

3, 2°, van de elektriciteitswet de bekendmaking van de tarieven.  Het voorziet niet alleen in 

de normale publicatie in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen waarvoor de CREG moet zorgen, maar ook in een bekendmaking via 

elektronische weg, meer concreet via internet.  Deze laatste verplichting geldt niet alleen 

voor de CREG, maar ook voor de netbeheerder.  Deze laatste moet bovendien al zijn 
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netgebruikers tijdig op de hoogte brengen via de meest effectieve weg en eenieder die er 

eenvoudigweg om verzoekt, correct en volledig op de hoogte brengen van de toepasselijke 

tarieven. 

 

Uiteraard dient de bekendmaking tijdig te gebeuren.  Bij toepassing van artikel 8 van het 

voorstel van koninklijk besluit betekent dit de bekendmaking uiterlijk op het einde van het 

kalenderjaar.  Bij toepassing van artikel 9 van het voorstel van koninklijk besluit betekent dit 

de onmiddellijke bekendmaking van de voorlopige tarieven. 

 

 

Artikel 11 

 

24. Het verslag waarvan sprake is in artikel 11 van het voorstel van koninklijk besluit, zal 

niet alleen een overzicht geven van de tarieven toegepast in het voorbije exploitatiejaar, 

maar ook de evaluatie ervan door de CREG. 

 

 

 

HOOFDSTUK 5 : Verslagen en gegevens die de netbeheerder aan de commissie moet 
verstrekken met het oog op de controle van de tarieven door de commissie 
 

Afdeling 1 : Rapporteringsprocedure, -modellen en -gegevens 
 

Artikel 12 

 

25. Artikel 12 van het voorstel van koninklijk besluit regelt de opmaak van de trimestriële 

informatie en de overhandiging ervan aan de CREG ten einde het continu opvolgingsproces 

door de CREG mogelijk te maken.  Belangrijk hierbij is dat de CREG kennis kan nemen van 

de verslagen van de bestuursorganen van de netbeheerder zodat zij de bedrijfsvoering van 

de netbeheerder ook in zijn kwalitatieve aspecten kan volgen en begrijpen. 

 

 

Artikel 13 

 

26. Artikel 13 van het koninklijk besluit bepaalt dat de indiening van het budget met 

tariefvoorstel door de netbeheerder en zijn trimestriële en jaarlijkse rapportering aan de hand 

van een rapporteringsmodel dient te gebeuren. 
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Dit model bestaat uit een geheel van financiële overzichtbladen en vormt de 

basisrapportering die het overgrote deel van de informatiebehoeften van de CREG vervult.  

Dit model dient bovendien als vertrekpunt voor verdergaande en meer gedetailleerde kosten- 

en opbrengstenanalyses.  Dit model is als bijlage aan het voorstel van koninklijk besluit 

gehecht.  Het valt te verwachten dat dit model niet alle informatiebehoeften van de creg zal 

vervullen.  Zo denkt de CREG eraan dat een aanpassing ervan na een periode van drie jaar 

kan gepland worden wanneer de belangrijkste wederkerende informatiebehoeften gekend 

zullen zijn.  Niets belet de CREG echter om in de tussentijd de ontbrekende informatie op 

een ad hoc basis op te vragen met toepassing van artikel 26, § 1, van de elektriciteitswet.  

Een koninklijk besluit kan immers geen afbreuk doen aan de uitgebreide wettelijke 

bevoegdheid van de CREG om de nodige inlichtingen op te vragen bij de netbeheerder of 

eender welke andere actor binnen de elektriciteitsmarkt. 

 

 

Artikel 14 

 

27. Artikel 14 van het voorstel van koninklijk besluit bepaalt dat de netbeheerder 

omstandige informatie ter beschikking van de CREG stelt over de exogene factoren waaraan 

hij onderhevig zal zijn en die hun weerslag hebben op het personeels- en investeringsbeleid. 

 

Met betrekking tot de investeringen is het de bedoeling het goedgekeurd ontwikkelingsplan 

van het transmissienet, bedoeld in artikel 13 van de elektriciteitswet, te actualiseren.  De 

onderliggende hypothesen bij de opmaak van het ontwikkelingsplan worden aldus getoetst 

aan de korte termijnplanning van elk project zodat men de exacte impact kan kennen op de 

afschrijvingen en financieringen van het volgend boekjaar in het bijzonder en op de tarieven 

in het algemeen. 

 

De informatie inzake het personeelsbeleid en de sterkten en zwakten van de onderneming 

die de netbeheerder overeenkomstig artikel 14, § 1, 3° en 4°, van het voorstel van koninklijk 

besluit aan de CREG moet verstrekken, laat haar toe een meer kwalitatieve betekenis te 

geven aan de cijfermatige rapportering van het budget en een betere inschatting te maken 

van de risico’s waaraan de netbeheerder is blootgesteld. 

 

Artikel 14, § 1, 5°, van het voorstel van koninklijk besluit stelt dat de netbeheerder een 

geprojecteerde balans van de jaarrekening voor de eerste drie exploitatiejaren ter 

beschikking van de CREG moet stellen teneinde haar toe te laten de evolutie van de 
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financieringsstructuur te volgen en, desgevallend, deze te beïnvloeden in de door haar 

gewenste richting.  

 

Artikel 14, § 2, van het voorstel van koninklijk besluit legt een herclassificatie op van de 

activa die geleased worden teneinde een consistente rapportering te bekomen van de activa 

naar hun soort en niet naar hun financieringswijze (eigendom of leasing). 

 

 

Artikel 15 

 

28. Artikel 15 van het voorstel van koninklijk besluit schrijft de netbeheerder voor om per 

kostensoort over belangrijke afwijkingen van meer dan 10 % tussen de werkelijke uitgaven 

en opbrengsten enerzijds en het budget anderzijds bij de CREG verslag uit te brengen.  

Hierdoor kunnen ad hoc bevragingen door de CREG zo veel als mogelijk vermeden worden. 

 

 

 

Afdeling 2 : Samenwerking met de commissarissen-revisoren 
 

Artikelen 20 en 21 

 

29. De artikelen 20 en 21 van het voorstel van koninklijk besluit schrijven een intense 

samenwerking tussen de CREG en de commissarissen-revisoren bij de netbeheerder voor 

omwille van doelmatigheidsoverwegingen en om de controlewerkzaamheden bij de 

netbeheerder niet nodeloos te belasten.  Zij werken de ideeën vervat in artikel 11 van het 

koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet 

voor elektriciteit, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 oktober 2000, concreter uit. 

 

Aldus geeft artikel 21 van het voorstel van koninklijk besluit de commissarissen-revisoren de 

opdracht te controleren of de netbeheerder alle wettelijke, reglementaire en statutaire 

bepalingen naleeft ; ierover dienen zij verslag uit te brengen aan de CREG en hebben zij 

terzake eigen initiatiefrecht.  De commissarissen-revisoren moeten dus in ieder geval over 

een grondige kennis beschikken van de elektriciteitswet en haar uitvoeringsbesluiten, 

evenals van de adviezen, voorstellen, beslissingen, aanbevelingen en studies van de CREG. 
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Naast deze noodzakelijke kennis zullen zij ook over de nodige onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid dienen te beschikken om hun mandaat met succes te volbrengen.  Artikel 20 

van het voorstel van koninklijk besluit staat hiervoor garant. 

 

Het is nuttig te onderstrepen dat de samenwerking tussen de CREG en de commissarissen-

revisoren geen enkele beperking inhoudt van de controlebevoegdheden die de CREG 

verwerft uit artikel 26, § 1, van de elektriciteitswet of uit de andere bepalingen van het 

onderhavige voorstel van koninklijk besluit. 

 

In verband met de aanduiding van de commissarissen-revisoren dient ook nog opgemerkt te 

worden dat artikel 157 van de vennootschapswetgeving de voorzitter van de rechtbank van 

koophandel in sommige gevallen de bevoegdheid verleent om over te gaan tot de 

aanduiding van de commissaris-revisor.  Indien het de bedoeling is dat de goedkeuring van 

de CREG ook vereist is in de gevallen bedoeld in artikel 157 van de 

vennootschapswetgeving, dan dient dit bij wet te worden geregeld en zal aldus de wetgever 

een initiatief terzake moeten nemen.  Een koninklijk besluit kan immers nooit de wet wijzigen. 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 : Boekhoudkundige verplichtingen van de netbeheerder 
 

Artikel 18 

 

30. Artikel 18 van het voorstel van koninklijk besluit bepaalt dat de netbeheerder, naast 

de wettelijk voorgeschreven boekhouding, eveneens een analytische boekhouding moet 

voeren. 

 

De combinatie van beide boekhoudkundige gegevens zal voor de nodige transparantie in de 

opbouw van de tarieven zorgen.  Op basis van deze gedetailleerde gegevens zal de CREG 

in staat zijn om kostenvergelijkende oefeningen te doen tussen gelijkaardige ondernemingen 

en om met kennis van zaken te oordelen over de kosten die aan de basis liggen van de 

transmissietarieven en hun evolutie. 

 

De kern van de bijkomend opgelegde boekhoudverplichtingen bestaat uit het werken met 

een kostenbeheerssysteem dat gebaseerd is op de toewijzing van kosten aan activiteiten en 

kostenobjecten.  De methodiek voor deze toewijzingen wordt niet in het voorstel van 

koninklijk besluit bepaald, maar moet wel ieder jaar bij het budgetvoorstel ter goedkeuring 
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aan de CREG worden voorgelegd.  Deze methodiek is belangrijk om het spoor te kunnen 

volgen van de doorrekening van de kosten naar de onderscheiden tariefcomponenten. 

 

 

 

 

Artikelen 19 en 20 

 

31. De artikelen 19 en 20 van het voorstel van koninklijk besluit bepalen een aantal 

specifieke regels waaraan de analytische boekhouding van de netbeheerder in ieder geval 

moet voldoen, zoals de identificatie van de kostenobjecten en de verdeling van de kosten 

over de verschillende periodes die ook in de tariefcomponenten worden voorzien. 

 

 

Artikel 21 

 

32. Artikel 21 van het voorstel van koninklijk besluit handelt over de gegevens die nodig 

zijn voor de berekening van de kosten per eenheid en die buiten de boekhouding om worden 

verkregen, bijvoorbeeld het aantal verkochte kWh, de onderschreven vermogens of de 

gefactureerde bijkomende vermogens.  Deze niet-monetaire gegevens zijn van belang om 

de kosten en dus de tarieven per eenheid te bepalen.  Daarom wordt voorgesteld om deze 

gegevens op een consistente en zorgvuldige wijze te beheren zodat later, indien nodig, een 

volledige audit trail kan tot stand gebracht worden. 

 

 

Artikel 22 

 

33. Het hoeft geen betoog dat het opstellen en toepassen door de netbeheerder van een 

aangepast boekhoudplan dat rekening houdt met de doelstellingen nagestreefd door de 

artikelen 18 en volgende van het voorstel van koninklijk besluit, van groot belang is.  Daarom 

is de goedkeuring ervan door de CREG dan essentieel. 
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HOOFDSTUK 7 : Kostenbeheersing 
 

Artikel 23 

 

34. Artikel 23 van het voorstel van koninklijk besluit legt, in uitvoering van artikel 12, § 3, 

5°, van de elektriciteitswet de doelstellingen vast die de netbeheerder moet nastreven inzake 

kostenbeheersing.  Aldus dient de netbeheerder de kostprijs per eenheid verstrekte dienst zo 

laag mogelijk te houden door de factoren die de kostprijs bepalen maximaal te beheersen.  

Hierbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met het feit dat in de werkelijkheid deze 

kostprijs ook bepaald wordt door talloze exogene factoren die niet uitsluitend afhangen van 

de netbeheerder, bijvoorbeeld de keuze voor het aanleggen van (duurdere) ondergrondse 

kabels in plaats van bovengrondse lijnen, de procedure voor het bekomen van een 

exploitatievergunning en het daarbij te volgen tracé. 

 

De evolutie van de performantie-indicatoren, waarbij de financiële gegevens zoveel mogelijk 

in verband zullen gebracht worden met fysische en dus meetbare outputfactoren, zal de 

CREG belangrijke aanwijzingen geven over de resultaten van het gevoerde beleid van de 

netbeheerder inzake kostenbeheersing.  De CREG plant daarom om in het raam van de 

Council of European Energy Regulators deel te nemen aan Europese kostenvergelijkende 

studies op het vlak van de transmissie van elektriciteit of eventueel of eigen initiatief 

dergelijke kostenvergelijkende studies uit te voeren. 

 

 

Artikel 24 

 

35. Artikel 24 van het voorstel van koninklijk besluit bepaalt welk gevolg de CREG kan 

geven aan de resultaten van dergelijke kostenvergelijkende studies.  Aldus kan zij op basis 

daarvan bepalen dat bepaalde kosten onredelijk zijn en hen daarom weigeren te laten 

doorrekenen in de transmissietarieven. 

 

 

Artikel 25 

 

36. Artikel 15, § 3, eerste lid, 1°, van de elektriciteitswet houdt in dat de 

transmissietarieven voor de transit van elektriciteit tussen hoofdnetten niet gereguleerd zijn, 

maar vrij onderhandeld worden tussen de netbeheerder en de betrokken partij.  Voor het 

bepalen van de gereguleerde transmissietarieven, dit zijn deze bedoeld in artikel 12, § 1, van 
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de elektriciteitswet, voorziet artikel 25 van het voorstel van koninklijk besluit dat de 

opbrengsten uit deze transits in mindering worden gebracht van de kosten die de 

gereguleerde transmissietarieven zullen bepalen.  Alleen zo kan op sluitende wijze 

vermeden worden dat bepaalde kosten tweemaal doorgerekend zouden worden in de 

tarieven, namelijk éénmaal in de transittarieven en éénmaal in de gereguleerde 

transmissietarieven.  Deze maatregel draagt ontegensprekelijk bij tot de kostenbeheersing 

ten aanzien van de gereguleerde transmissietarieven. 

 

 

Artikel 26 

 

37. De tarieven bedoeld in artikel 12, § 1, van de elektriciteitswet worden, 

overeenkomstig artikel 8 van het voorstel van koninklijk besluit, vastgesteld op basis van het 

budget voor het volgende exploitatiejaar.  Het budget en bijgevolg de tarieven zijn gebaseerd 

op projecties voor het volgende jaar.  Het is normaal te noemen dat de gerealiseerde 

resultaten van een bepaalde exploitatiejaar zelden perfect overeenstemmen met de begrote 

inkomsten en uitgaven.  Het is dan ook niet uit te sluiten dat de tarieven op het einde van het 

exploitatiejaar resulteren in een bonus voor dat jaar, hoewel deze tarieven a priori zodanig 

bepaald werden dat zij perfect de (begrote) reële kosten plus de billijke winstmarge dekten 

en ondanks een nauwkeurig opgesteld budget. 

 

Artikel 26 van het voorstel van koninklijk besluit beoogt dergelijk resultaat te regulariseren 

door voor te stellen de eventueel gerealiseerde boni over te dragen naar het volgende 

boekjaar en de transmissietarieven van het volgend jaar met het overeenkomstige bedrag te 

verminderen.  Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld een bonus gerealiseerd in het 

exploitatiejaar 2000 verrekend wordt in de tarieven die van toepassing zullen zijn in 2002.  

Aldus helpt artikel 26 van het voorstel van koninklijk besluit mee aan de kostenbeheersing 

opgelegd door artikel 12, § 3, 5°, van de elektriciteitswet. 

 

Bij het bepalen van de omvang van de eventueel gerealiseerde boni kan de CREG de 

uitgaven die niet in verband staan met de activiteiten die de netbeheerder gerechtigd is uit te 

oefenen overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van de elektriciteitswet, verwerpen en deze 

aldus in mindering brengen van de billijke winstmarge ter vergoeding van het eigen 

vermogen.  Indien de fiscus het oordeel van de CREG deelt, zij het om fiscale redenen, en 

dit tot gevolg heeft dat de netbeheerder aan bijkomende taxaties onderworpen wordt, dan 

wordt het bedrag van deze bijkomende taxaties eveneens in mindering gebracht van de 

billijke winstmarge.  Artikel 26, vierde lid, van het voorstel van koninklijk besluit geeft aldus 
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uitdrukking aan de algemene bevoegdheid die de CREG put uit artikel 12, § 2, 2°, van de 

elektriciteitswet en zorgt ervoor dat de uitvoering van artikel 12, § 3, 5°, van dezelfde wet 

harmonieert met het voormelde artikel 12, § 2, 2°. 

 

 

 

HOOFDSTUK 9 : Overgangsbepalingen 
 

Artikel 28 

 

38. Meerdere definities vervat in artikel 1 van het voorstel van koninklijk besluit verwijzen 

naar het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de elektriciteitswet.  Aangezien het 

koninklijk besluit houdende dit technisch reglement nog niet is uitgevaardigd, dient in een 

overgangsbepaling te worden voorzien om de betrokken definities van artikel 1 uitwerking te 

geven.  Daartoe stelt artikel 28 van het voorstel van koninklijk besluit voor te refereren naar 

het technisch reglement dat ondertussen wordt toegepast door de feitelijke beheerder van 

het nationaal transmissienet voor elektriciteit. 

 

 

Artikel 29  

 

39. Artikel 29 van het voorstel van koninklijk besluit zorgt ervoor dat de procedure voor 

de goedkeuring van de tarieven bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit onmiddellijk kan 

worden opgestart zodra de netbeheerder is aangewezen overeenkomstig artikel 10 van de 

elektriciteitswet. 

 

 

Artikel 30 

 

40. Artikel 30 van het voorstel van koninklijk besluit verhindert dat, in de hypothese dat 

de netbeheerder vóór 14 februari 2001 zou zijn aangeduid, hij een rapportering zou moeten 

maken over het voorbije trimester en zelfs over het voorbije exploitatiejaar toen hij nog niet 

de officieel aangewezen netbeheerder was en misschien zelfs als onderneming nog niet 

eens bestond. 
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Artikel 31 

 

41. Artikel 19, 3°, c), van het voorstel van koninklijk besluit verwijst naar de bepaling in de 

elektriciteitswet betreffende het definitieve financieringssysteem van de CREG.  Dit 

definitieve systeem kan pas in werking treden op het moment dat tarieven met toepassing 

van artikel 12, § 1, van de elektriciteitswet zijn goedgekeurd.  Voorafgaand aan de 

goedkeuring van deze tarieven dient echter het hier voorgestelde koninklijke besluit in 

werking te zijn getreden.  Bovendien zal het nog enige tijd vergen (zie artikel 29 van het 

voorstel van koninklijk besluit) vooraleer de tarieven goedgekeurd zullen zijn en aldus het 

definitieve financieringssysteem van de CREG in werking zal kunnen treden. 

 

Artikel 25, § 3, tweede lid, van de elektriciteitswet, gewijzigd door de wet van 12 augustus 

2000, voorziet echter in een voorlopig financieringssysteem van de CREG dat in werking kan 

treden voordat de tarieven goedgekeurd zijn.  Aangezien dit voorlopige systeem in een 

gelijkaardig systeem van toeslagen voorziet voor de dekking van de werkingskosten van de 

CREG, dient naar dit voorlopige systeem te worden verwezen. 

 

 

 

HOOFDSTUK 9 : Diverse bepalingen 
 

Artikel 32 

 

42. Artikel 32, tweede lid, van het voorstel van koninklijk besluit is nodig om te 

voorkomen dat de netbeheerder zou dienen te rapporteren over de exploitatieresultaten en 

de resultatenrekening 2000.  Immers, in 2000 bestond hij nog niet als officieel aangewezen 

netbeheerder in zin van artikel 10 van de elektriciteitswet. 

 

 

Artikel 33 

 

43. Aangezien de artikelen 20 en 21 van het voorstel van koninklijk besluit dezelfde, 

maar meer uitgewerkte bepalingen bevatten als artikel 11 van het koninklijk besluit van 3 mei  
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1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, is het 

raadzaam dit laatste artikel integraal op te heffen. 

 

 

VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT 
 

KONINKRIJK BELGIË 
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

 
Voorstel van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de 
basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder 
van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
inzonderheid op artikel 12, §§ 1 en 3 ; 
 
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op … ; 
 
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven  op … ; 
 
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op …, met toepassing van artikel … 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; 
 
Op voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ; 
 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 
 
 

HOOFDSTUK 1 
Definities 

 
Artikel 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 3 mei 
1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, zijn van 
toepassing op dit besluit. 
 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :  
1° “wet” : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 
2° "tariefvoorstel" : het voorstel van de netbeheerder omvattende al de tarieven die hij elk 
jaar aan de commissie ter goedkeuring dient voor te leggen, overeenkomstig artikel 12, § 1, 
van de wet ; 
3° “infrastructuurdeel” : het deel van het transmissienet dat overeenstemt met één van de 
volgende spanningsniveaus : 

a) het netwerk met een nominale spanning van 380/220/150 kV ; 
b) de transformatoren waarvan de uitgang een nominale spanning heeft van 
70/36/30 kV ; 
c) het netwerk met een nominale spanning van 70/36/30 kV ; 
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d) de transformatoren waarvan de uitgang op middenspanning werkt ; 
4° “klantengroep” : elke groep van netgebruikers die energie afnemen van één van de onder 
2° bedoelde infrastructuurdelen voorzover zij gebruik maken van één of meerdere diensten 
van de netbeheerder die door de commissie gereguleerd worden, met dien verstande dat 
een netgebruiker die van meer dan één infrastructuurdeel energie afneemt, tot de 
verschillende betrokken klantengroepen behoort ; 
5° “overige klanten” : de groep van netgebruikers die één of meerdere diensten van de 
netbeheerder afnemen die niet door de commissie gereguleerd worden ; 
6° ”kostenobject” : elk geheel van de kosten die nodig zijn om een dienst te leveren, 
vermeerderd met  de kosten van de belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en 
vergoedingen toegewezen aan de betrokken dienst ; 
7° ”kostenplaats” : elke onderverdeling van de netbeheerder waaraan de kosten zijn 
toegewezen ; 
8° “kostensoort” : de aard van de kosten van een onderneming zoals bedoeld in artikel 3, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening 
van de ondernemingen ; 
9° ”kostenveroorzaker”: elke sleutel die het rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de 
kosten en de gerelateerde prestaties weergeeft ; 
10° ”verdeelsleutel” : elke forfaitaire sleutel gebruikt voor de toewijzing van kosten aan 
prestaties op basis van conventionele verhoudingen wanneer er geen rechtstreeks 
oorzakelijk verband bestaat tussen de kosten en de prestaties ; 
11° ”onderschrijvingsformule”: elke formule onderschreven door de netgebruiker in termen 
van tijdsperioden, vermogens en ondersteunende diensten ; 
12° “evenwichtsverantwoordelijke” : elke natuurlijke of rechtspersoon die ten aanzien van de 
netbeheerder verantwoordelijk is voor het evenwicht op kwartuurbasis tussen het geheel van 
de injecties en het geheel van de afnamen van de netgebruikers die hem als 
evenwichtsverantwoordelijke hebben aangeduid ; 
13° “systeembeheer” : elke dienst die de volgende elementen omvat : 

a) het commerciële beheer van de contracten betreffende de toegang tot het 
transmissienet en de ondersteunende diensten, namelijk het beheer van de 
aanvragen tot toegang, van de toegangscontracten en van de aankoop en levering 
van ondersteunende diensten ; 
b) de programmering van de energie-uitwisselingen, namelijk het beheer van de 
nominaties, de voorbereiding van het exploitatieprogramma en de voorbereiding van 
het palliatief exploitatieprogramma dat in werking kan worden gesteld na een 
incident ; 
c) het besturen van het transmissienet en het bewaken van de energie-
uitwisselingen, hoofdzakelijk gericht op de exploitatie in reële tijd van het 
transmissienet die bestaat uit : 

− het uitvoeren van de exploitatieprogramma’s die aanvaard zijn bij de 
programmering van de energie-uitwisselingen ; 

− het permanent verzekeren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 
efficiënte exploitatie van het transmissienet ; 

− het coördineren en het uitvoeren of laten uitvoeren van de handelingen in het 
transmissienet die noodzakelijk zijn bij werken aan de installaties ; 

d) het verzamelen door het verwerkingssysteem van de netbeheerder en de 
behandeling van de metingen en tellingen, wat het beheer van de uitrustingen en 
procédés inzake meting en telling omvat, alsook het verwerven, valideren en 
behandelen van de meet- en telgegevens ; 
e) de controle op de kwaliteit van de bevoorrading en op de stabiliteit van het 
transmissienet, die bestaat uit : 

− het verzamelen van de gegevens betreffende de kwaliteit van de 
bevoorrading en betreffende de stabiliteit van het transmissienet ; 

− het opvolgen van de kwaliteit van de bevoorrading en van de stabiliteit van 
het transmissienet ; 
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14° "ondersteunende diensten" : het geheel van de volgende diensten : 
a) de regeling van de frequentie ; 
b) de regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone ; 
c) de black-start-dienst ; 
d) de compensatie van de kwartuuronevenwichten ; 
e) de minuut-reserve ; 
f) de regeling van de spanning en van het reactief vermogen ; 
g) het congestiebeheer ; 

15° "regeling van de frequentie" : het geheel van de volgende diensten : 
a) het inrichten, overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de 
wet, binnen de Belgische regelzone van een aangepaste reserve om binnen 
maximum dertig seconden te reageren op de frequentievariaties door het 
geïnjecteerde en/of afgenomen vermogen, naar boven of naar beneden, aan te 
passen ; 
b) de automatische activering van deze regeling ingeval van frequentievariaties ; 

16° "regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone" : het geheel van de volgende 
diensten : 

a) het inrichten van een regeling, overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in 
artikel 11 van de wet, waarmee de productie en/of het verbruik in de Belgische 
regelzone binnen vijf minuten kunnen aangepast worden om de energie-
uitwisselingen met de andere zones op hun geprogrammeerd peil te behouden ; 
b) de automatische activering van deze regeling ; 

17° "black-start-dienst" : de dienst die, overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in 
artikel 11 van de wet, de beschikbaarheid van productiemiddelen verzekert die kunnen 
opstarten en actief vermogen kunnen leveren zonder over energie te beschikken vanuit het 
transmissienet, teneinde het heropstarten van het systeem na een ineenstorting ervan 
mogelijk te maken ; 
18° "compensatie van de kwartuuronevenwichten" : de dienst die, overeenkomstig het 
technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet, per evenwichtsverantwoordelijke de 
residuele onevenwichten op kwartuurbasis, namelijk de verschillen op kwartuurbasis tussen 
de injecties en afnames van de betrokken evenwichtsverantwoordelijke, compenseert ; 
19° "minuut-reserve" : het geheel van de volgende diensten : 

a) het voorzien in een reserve, overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in 
artikel 11 van de wet, bestemd om het grootste vermogensonevenwicht te 
compenseren dat na een incident kan voorkomen ; 
b) de automatische of manuele activering van deze reserve binnen vijftien minuten na 
een incident ; 

20° "regeling van de spanning en van het reactief vermogen" : de dienst die erin bestaat, 
overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet, de spanning in de 
verschillende punten van het transmissienet binnen een vooraf bepaalde marge te 
behouden ; 
21° "congestiebeheer" : de dienst die erin bestaat de palliatieve acties te identificeren en te 
ondernemen die bij de exploitatie van het transmissienet beogen de situaties voor de 
Belgische regelzone te voorkomen waarin de betrouwbaarheid en/of de kwaliteit van de 
bevoorrading van de netgebruikers afwijken van de limieten bepaald in het technisch 
reglement bedoeld in artikel 11 van de wet ; 
22° “aansluiting van een netgebruiker” : het geheel van de uitrustingen dat toelaat om de 
installaties van de netgebruiker met het transmissienet te verbinden en dat tenminste uit een 
aansluitingsveld bestaat. 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 
Algemene tariefstructuur 
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Art. 2. De tariefstructuur onderscheidt vier tarieven : 
1° de tarieven voor de aansluiting op het transmissienet, bedoeld in artikel 3 van dit besluit ; 
2° de tarieven voor het gebruik van het transmissienet, bedoeld in artikel 4 van dit besluit ; 
3° de tarieven voor de ondersteunende diensten, bedoeld in artikel 5 van dit besluit ; 
4° de tarieven voor de belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen, bedoeld in artikel 6 
van dit besluit. 
 
 
Art. 3. § 1. De tarieven voor aansluiting op het transmissienet omvatten : 
1° het eenmalige tarief met betrekking tot de oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of 
voor de aanpassing van een bestaande aansluiting ; 
2° het eenmalige tarief met betrekking tot de detailstudie voor nieuwe 
aansluitingsuitrustingen of voor de aanpassing van bestaande aansluitingsuitrustingen ; 
3° het periodieke tarief met betrekking tot het gebruiksrecht voor een netgebruiker van een 
aansluitingsveld ; 
4° het periodieke tarief met betrekking tot het gebruiksrecht voor een netgebruiker van een 
boven- of ondergrondse aansluitingsverbinding en de eventuele benodigdheden hiervoor ; 
5° het periodieke tarief met betrekking tot het gebruiksrecht voor een netgebruiker van 
uitrustingen voor transformatie of voor het compenseren van reactieve energie of voor het 
filtreren van de spanninggolf ; 
6° het periodieke tarief met betrekking tot het gebruiksrecht voor een netgebruiker van 
bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, 
metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of 
telebedieningen. 
 
§ 2. Het tarief bedoeld in § 1, 1°, is functie van de exploitatiespanning, het vermogen en de 
bestemming (injectie of afname) van de aansluiting. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 2°, is functie van de technologische parameters gedefinieerd in het 
technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 3°, is functie van de exploitatiespanning, het nominale vermogen, 
het kortsluitvermogen, het type van het onderstation en de technologische parameters 
gedefinieerd in het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 4°, is functie van de exploitatiespanning, de lengte, het nominale 
vermogen en de technologische parameters gedefinieerd in het technisch reglement bedoeld 
in artikel 11 van de wet. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 5°, is functie van de exploitatiespanningen, het vermogen, de 
exploitatieomstandigheden en de technologische parameters gedefinieerd in het technisch 
reglement bedoeld in artikel 11 van de wet. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 6°, is functie van de technologische parameters gedefinieerd in het 
technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet. 
 
§ 3. De tarieven bedoeld in § 1, 3° tot 6°, bevatten een vermenigvuldigings- of 
reductiecoëfficiënt die functie is van de complexiteit van het aansluitingscircuit. 
 
Op de tarieven bedoeld § 1, 3° tot 6°, worden reductiecoëfficiënten toegepast indien 
meerdere netgebruikers gezamelijk gebruikmaken van dezelfde 
aansluitingsuitrustingen. 
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Art. 4. § 1. De tarieven voor het gebruik van het transmissienet omvatten : 
1° het tarief voor de dossierkosten ; 
2° de tarieven voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen ; 
3° het tarief voor het systeembeheer. 
 
§ 2. Het tarief bedoeld in § 1, 1°, vergoedt de administratieve dossierskosten naar aanleiding 
van het afsluiten van een nieuw toegangscontract of van een bijvoegsel aan een lopend 
toegangscontract. 
 
Dit tarief is functie van de duur en het onderschreven vermogen. 
 
§ 3. De tarieven bedoeld in § 1, 2°, vergoeden de netstudies, een deel van de algemene 
beheerskosten, de afschrijvingen , de financieringskosten en de onderhoudskosten. 
 
Het tarief voor het onderschreven vermogen is functie van het door de netgebruiker 
onderschreven vermogen, de door de netgebruiker gevraagde onderschrijvingsformule en 
tariefperiode en het spanningsniveau.  Dit tarief bevat een vermenigvuldigings- of 
reductiecoëfficiënt die functie is van de betrouwbaarheidscriteria van het transmissienet 
(standaard, versterkt, beperkt, andere) en van de aanwezigheid van lokale productie om 
aanspraak te kunnen maken op het transmissienet voor het transport van elektriciteit voor de 
noodreserve van de productie. 
 
Het tarief voor het bijkomend vermogen is functie van de grootte, de tariefperiode, het 
spanningsniveau en het recurrente karakter van het vastgestelde bijkomend vermogen in 
een punt van het transmissienet. 
 
§ 4. Het tarief bedoeld in § 1, 3°, vergoedt het systeembeheer en de financiering van de 
activa voor het systeembeheer. 
 
Dit tarief is functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door 
een netgebruiker of van de transiterende energie in het transmissienet. 
 
Dit tarief kan een bijkomend tarief voor het niet-respecteren van een aanvaard 
afnameprogramma omvatten, welk functie is van de grootte en het recurrente karakter van 
het verschil tussen de vastgestelde afname en het aanvaard programma. In plaats van dit 
bijkomend tarief is een speciaal tarief van toepassing wanneer de betrokken afname 
deelneemt aan het opheffen van de congesties. 
 
 
Art. 5. § 1. De tarieven voor de ondersteunende diensten omvatten : 
1° het tarief voor de regeling van de frequentie, voor de regeling van het evenwicht in de 
Belgische regelzone en voor de black-start-dienst ; 
2° het tarief voor de compensatie van het kwartuuronevenwicht ; 
3° het tarief voor de minuut-reserve ; 
4° het tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen ; 
5° het tarief voor het congestiebeheer. 
 
§ 2. Het tarief bedoeld in § 1, 1°, vergoedt de dienst voor de regeling van de frequentie, voor 
de regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone en voor de black-start. 
 
Dit tarief is functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door 
een netgebruiker. 
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§ 3. Het tarief bedoeld in § 1, 2°, vergoedt de dienst van de compensatie van het 
onevenwicht tussen injectie en afname op kwartuurbasis. 
 
Dit tarief is functie van de kwartuuronevenwichten van de betrokken 
evenwichtsverantwoordelijke, waarbij rekening gehouden wordt met het recurrente karakter 
van de vastgestelde onevenwichten en met hun individuele grootte. 
 
Dit tarief wordt opsplitst in tariefperioden. 
 
Het wordt maandelijks aangepast in functie van de aankoopprijzen van de energie bestemd 
voor de compensatie van het kwartuuronevenwicht. 
 
§ 4. Het tarief bedoeld in § 1, 3°, vergoedt de dienst van de minuut-reserve. 
 
Dit tarief is functie van : 
1° de reserve van actief vermogen voor iedere evenwichtsverantwoordelijke zoals bepaald 
in het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet ; 
2° de opgevraagde actieve energie door de evenwichtsverantwoordelijke. 
 
Dit tarief wordt opsplitst in tariefperioden. 
 
Het wordt maandelijks aangepast in functie van de aankoopprijzen van de energie bestemd 
voor de minuut-reserve. 
 
§ 5. De tarieven bedoeld in § 1, 4°, vergoeden de dienst van de regeling van de spanning en 
van het reactief vermogen. 
 
Het tarief voor het recht op een forfaitaire afname van reactieve energie is functie van de 
actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door een netgebruiker. 
 
Het tarief voor de overschrijding van reactieve energie ten opzichte van het forfait is functie 
van de overschrijding van de reactieve energie op kwartuurbasis. 
 
§ 6. Het tarief bedoeld in § 1, 5°, vergoedt de dienst van het congestiebeheer. 
 
Dit tarief is functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op kwartuurbasis door 
een netgebruiker. 
 
Dit tarief wordt opsplitst in tariefperioden. 
 
 
Art. 6. De tarieven voor de belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen omvatten : 
1° de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen, 
inzonderheid bedoeld in de artikelen 7 en 21, eerste lid, 3° van de wet ; 
2° de toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de commissie, bedoeld in artikel 25, 
§ 3, eerste lid, van de wet ; 
3° de bijdragen ter dekking van verloren kosten, bedoeld in artikel 12, § 2, 5°, d), van de 
wet ; 
4° de inkomstenbelastingen ; 
5° de overige lokale, provinciale, gewestelijke of federale belastingen die door de 
netbeheerder verschuldigd zijn. 
 
Deze tarieven zijn functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen op 
kwartuurbasis door de netgebruiker. 
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Art. 7. De tarieven worden bepaald per klantengroep, per onderschrijvingsformule en per 
exploitatiejaar. 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 
Procedure voor de voorlegging en de goedkeuring van de tarieven 

 
Art. 8. § 1. Uiterlijk op 30 september van elk jaar dient de netbeheerder zijn budget met 
tariefvoorstel voor het volgende exploitatiejaar in bij de commissie. 
 
Het budget met tariefvoorstel wordt per drager en tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de 
commissie. 
 
§ 2. Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het budget met tariefvoorstel 
bevestigt de commissie aan de netbeheerder per brief of per telefax de volledigheid van het 
dossier of bezorgt zij hem een lijst van inlichtingen die hij bijkomend moet verstrekken. 
 
Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de brief of telefax bedoeld in het vorige lid 
en waarin hem om bijkomende inlichtingen verzocht werd, verstrekt de netbeheerder aan de 
commissie deze inlichtingen per drager en tegen ontvangstbewijs. 
 
§ 3. Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het budget met tariefvoorstel of, in 
voorkomend geval, na ontvangst van de bijkomende inlichtingen brengt de commissie de 
netbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte van haar beslissing tot 
goedkeuring of afwijzing van het budget met tariefvoorstel. 
 
In haar beslissing tot afwijzing geeft de commissie aan op welke punten de netbeheerder het 
budget met tariefvoorstel moet aanpassen om een goedkeurende beslissing van de 
commissie te verkrijgen. 
 
§ 4. Indien de commissie het budget met tariefvoorstel van de netbeheerder afwijst, dient 
de netbeheerder binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de beslissing tot 
afwijzing zijn aangepast budget met tariefvoorstel in bij de commissie volgens de procedure 
bedoeld in § 1, tweede lid, van dit artikel. 
 
Binnen de termijn bedoeld in het eerste lid hoort de commissie de netbeheerder indien deze 
erom verzoekt. 
 
Binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het aangepaste budget en tariefvoorstel 
brengt de commissie de netbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte 
van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing van het aangepaste budget met 
tariefvoorstel. 
 
 
Art. 9. De commissie kan voor een periode van drie maanden, die hernieuwbaar is, 
voorlopige tarieven goedkeuren die de netbeheerder dient toe te passen indien de 
netbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen die artikel 8 hem oplegt, 
indien de commissie beslist heeft tot afwijzing van het budget of van het aangepaste budget 
met respectievelijk bijhorend tariefvoorstel 
 
Het eerste lid is eveneens van toepassing indien de netbeheerder zijn boekhoudplan niet 
aan de commissie voorlegt binnen de termijn die artikel 22 van dit besluit hem oplegt of 
indien de commissie weigert dit boekhoudplan goed te keuren. 
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HOOFDSTUK 4 
Bekendmaking van de tarieven 

 
Art. 10. § 1. De commissie maakt haar beslissing tot goedkeuring van het budget met 
tariefvoorstel bedoeld in artikel 8 van dit besluit voor het komende exploitatiejaar bekend in 
uiterlijk de laatste editie van het Belgisch Staatsblad en van het Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen van het lopende jaar, alsook onverwijld langs elektronische 
weg. 
 
§ 2. De commissie maakt haar beslissing bedoeld in artikel 9 van dit besluit onverwijld 
bekend in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, alsook langs elektronische weg. 
 
§ 3. De netbeheerder 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. 
 
 
Art. 11. 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. 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 
Verslagen en gegevens die de netbeheerder aan de commissie moet verstrekken met het 

oog op de controle van de tarieven door de commissie 
 

Afdeling 1 
Rapporteringsprocedure, -modellen en -gegevens 

 
Art. 12. § 1. Uiterlijk op 14 februari, 30 april, 31 juli en 31 oktober van elk jaar maakt de 
netbeheerder een trimestriële rapportering over aan de commissie over de 
exploitatieresultaten van het transmissienet gedurende het voorbije trimester. 
 
Elke trimestriële rapportering omvat : 
1° een kopij van de verslagen van de vergaderingen van het voorbije trimester van de interne 
en externe audit-comités en van het corporate governance-comité ; 
2° een proef- en saldibalans van het voorbije trimester. 
 
§ 2. De trimestriële rapportering op 31 juli en 31 oktober van elk jaar omvat eveneens de 
gecumuleerde rapportering over de reeds voorbije trimesters van het lopende exploitatiejaar. 
 
§ 3. De trimestriële rapportering op 31 juli van elk jaar omvat eveneens : 
1° de goedgekeurde en neergelegde jaarrekening van het voorbije exploitatiejaar ; 
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2° de verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen-revisoren aan de 
algemene vergadering ; 
3° de notulen van de algemene vergadering. 
 
§ 4. Tegelijkertijd met de trimestriële rapportering op 14 februari van elk jaar maakt de 
netbeheerder aan de commissie een jaarlijkse rapportering over de exploitatieresultaten van 
het transmissienet van het voorbije exploitatiejaar over. 
 
§ 5. Elke rapportering wordt per drager en tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de 
commissie. 
 
§ 6. Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de rapportering brengt de commissie 
de netbeheerder van haar eventuele opmerkingen over zijn rapportering op de hoogte bij een 
ter post aangetekend schrijven. 
 
Voor de jaarlijkse rapportering bedoeld in § 4 wordt de termijn bedoeld in het eerste lid 
verhoogd tot zestig kalenderdagen. 
 
 
Art. 13. § 1. De indiening van het budget met tariefvoorstel en eventueel het aangepast 
budget met tariefvoorstel, alsook van de rapporteringen, bedoeld in respectievelijk de 
artikelen 8 en 12 van dit besluit, gebeuren aan de hand van het rapporteringsmodel bedoeld 
in bijlage I van dit besluit, en aan de hand van de daarin voorziene of in dit besluit 
voorgeschreven bijlagen. 
 
De verklarende nota bedoeld in bijlage II van dit besluit bevat de richtlijnen volgens welke het 
rapporteringsmodel en zijn bijlagen dienen ingevuld en geïnterpreteerd te worden. 
 
§2. Op voorstel van de commissie kan de minister het rapporteringsmodel met zijn 
bijlagen en de verklarende nota bedoeld in respectievelijk bijlage I en bijlage II van dit besluit 
wijzigen of aanvullen telkens wanneer de goede uitvoering van de wet of dit besluit dit 
vereist. 
 
 
Art. 14. § 1. Samen met het budget met tariefvoorstel bedoeld in artikel 8 van dit besluit stelt 
de netbeheerder de volgende gegevens ter beschikking van de commissie in de vorm van 
met redenen omklede bijlagen : 
1° inzake de uitgangspunten gehanteerd door de netbeheer bij het opstellen van zijn budget 
met tariefvoorstel : 

a) de verwachte groei van het bruto nationaal product ; 
b) de verwachte groei van de getransporteerde kWh ; 
c) de verwachte inflatievoet ; 
d) de geplande wedde-aanpassingen, globaal en per categorie ; 
e) de verwachte personeelsmutaties, met name de aanwervingen en  afvloeiingen; 
f) de verwachte intrestvoeten ; 
g) de gewogen gemiddelde kapitaalkost voor de komende periode ; 
h) de effectieve belastingsvoet ; 
i) de andere macro-economische gegevens die het resultaat in termen van output en 
van tarieven kunnen beïnvloeden ; 

2° inzake de voorziene investeringen : 
a) de lijst van de investeringen voorzien voor het volgende exploitatiejaar : 

− met opsplitsing tussen de vervangings- en de uitbreidingsinvesteringen ; 
− met opsplitsing tussen de investeringen in de verwerving van het 

eigendom van bestanddelen van het transmissienet enerzijds, en de 
investeringen in de verwerving van het genot van bestanddelen van het 
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transmissienet die eigendom zijn van derden en voor het gebruik waarvan 
de netbeheerder een vergoeding zal betalen anderzijds ; 

− met opgave van de aanschaffingswaarde en de jaarlijkse afschrijving of 
van de gebruiksvergoeding die betaald zal moeten worden ; 

b) voor alle investeringen van meer dan 100 miljoen BEF  (of 2.478.935 €), met 
inbegrip van de nieuw in gebruik te nemen infrastructuurdelen die niet op de balans 
voorkomen, een financiële investerings- en rendementsanalyse, die minstens de 
volgende gegevens bevat : 

− de omschrijving van het project ; 
− de doelstelling van het project ; 
− de detaillering van de belangrijkste kostenposten van het project ; 
− een overzicht van de leveranciers en (onder)aannemers die meewerken 

aan de realisatie van het project ; 
− het verloop in de tijd van het project, waarbij het volledig tijdsverloop 

vermeld wordt als het project over meer dan één jaar loopt ; 
− de impact op de afschrijvingen ; 
− de beoogde efficiëntieverbeteringen ; 
− de milieu-effecten ; 
− een financiële analyse, met name een cashflow-planning, met inbegrip van 

de financieringsbehoeftes tijdens de levensduur van het project en een 
rentabiliteitsanalyse van het project; 

3° inzake het personeelsbestand : 
a) een uitgebreid personeelsplan met organigram voor het komende exploitatiejaar ; 
b) een overzicht van het aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten per 
kostenplaats, met inbegrip van voorgenomen aanwervingen en afvloeiingen; 
c) een gedetailleerd plan van de voorziene opleidingen; 

4° een analyse van de sterktes en zwaktes, alsook van de opportuniteiten en bedreigingen 
van de onderscheiden activiteiten van de netbeheerder, waarin minstens volgende 
bedrijfsdomeinen aan bod komen : 

− de technologie ; 
− het personeel ; 
− de administratieve organisatie ; 
− de klantenrelaties ; 
− het milieu ; 
− het aankoopbeleid ; 
− het onderhoud ; 
− de exploitatie ; 
− de benutting van het net ; 
− de capaciteitsknelpunten ; 
− de opstartrisico’s ; 
− het transitverkeer ; 
− het verloop van de lange termijn-contracten ; 
− het onderzoek en de ontwikkeling ; 

5° een geprojecteerde balans volgens het genormaliseerd schema van de jaarrekening voor 
de eerste drie exploitatiejaren ; 
6° een overzicht van de acties en de investeringen specifiek gericht op efficiëntieverbetering 
en/of kostenbesparing, met een analyse en berekening van de verhoopte kostenbesparing; 
7° de onderscheiden onderschrijvingsformules waarvoor de netgebruikers kunnen opteren, 
met een uitsplitsing van de netgebruikers over de onderscheiden onderschrijvingsformules 
en een verdere uitsplitsing van elke soort over de onderscheiden klantengroepen ; 
8° een omstandige toelichting bij de volgende soorten kosten en opbrengsten : 

− uitzonderlijke kosten ; 
− uitzonderlijke opbrengsten ; 
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− kosten voor onderzoek en ontwikkeling ; 
− kosten voor studies uitgevoerd door derden ; 
− kosten voor informatica-investeringen. 

 
§ 2. De activa die vallen in groep 25 van het genormaliseerd schema van de jaarrekening, 
namelijk de “vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht”, worden in het 
rapporteringsmodel opgenomen alsof het om eigen goederen van de netbeheerder zou 
gaan, hetzij in de rubriek 22 “terreinen en gebouwen”, hetzij in de rubriek 23 “installaties, 
machines en uitrusting”, hetzij in de rubriek 24 “meubilair en rollend materieel” en rubriek 26 
“overige materiele vaste activa”. 
 
 
Art. 15. Bij elke rapportering, gecumuleerde rapportering en jaarlijkse rapportering maakt de 
netbeheerder een analyse van de verschillen tussen de gegevens betreffende de exploitatie 
tijdens respectievelijk het voorbije trimester, de voorbije gecumuleerde trimesters of het 
voorbije exploitatiejaar en van de overeenstemmende gegevens uit het budget. 
 
Voor de verschillen van meer dan 10% tussen de gegevens betreffende de exploitatie en de 
overeenstemmende gegevens uit het budget voegt de netbeheerder een uitvoerige 
documentatie en motivering bij zijn analyse. 
 
 
 

Afdeling 2 
Samenwerking met de commissarissen-revisoren 

 
Art. 16. § 1 De netbeheerder stelt minstens twee commissarisen-revisoren en minstens twee 
plaatsvervangende commissarissen-revisoren aan. 
 
Hun aanstelling, de hernieuwing ervan en hun ontslag zijn onderworpen aan de 
voorafgaande goedkeuring van de commissie. 
 
In het geval de commissaris-revisor zijn werkzaamheden uitvoert in een 
revisorenvennootschap, heeft de goedkeuring van de commissie zowel betrekking op de 
persoon van de commissaris-revisor als op de revisorenvennootschap. 
 
De goedkeuring van de commissie wordt gevraagd door het orgaan of comité van de 
netbeheerder dat de aanstelling, de hernieuwing of het ontslag voorstelt. 
 
§ 2. De commissie kan op eigen initiatief haar goedkeuring steeds herroepen. Zij brengt deze 
beslissing bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis van de betrokken revisor en de 
netbeheerder. 
 
Door deze herroeping eindigt de opdracht van de betrokken commissaris-revisor onmiddellijk 
van rechtswege. 
 
Ingeval van herroeping van de goedkeuring door de commissie, stelt de netbeheerder binnen 
de twee maanden een nieuwe commissaris-revisor of, in voorkomend geval, een nieuwe 
plaatsvervangende commissaris-revisor aan, overeenkomstig § 1 van dit artikel. 
 
 
Art. 17. § 1. Onverminderd de opdrachten die de commissarissen-revisoren van de 
netbeheerder krachtens de vennootschapswetgeving uitvoeren, verlenen zij hun 
medewerking aan de commissie voor het toezicht op de naleving door de netbeheerder van 
zijn verplichtingen die uit de wet en haar uitvoeringsbesluiten voortvloeien.  Daartoe : 
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1° brengen zij uiterlijk op 31 maart, 31 mei, 31 augustus en 30 november van elk jaar verslag 
uit aan de commissie over de de rapporteringen van de netbeheerder bedoeld in artikel 12 
van dit besluit, waarbij zij inzonderheid de overeenstemming van de cijfers in de rapportering 
van de netbeheerder met zijn boekhouding onderzoeken ; 
2° maken zij op verzoek van de commissie bijzondere verslagen op over de naleving door de 
netbeheerder van de wet en van haar uitvoeringsbesluiten ; 
3° brengen zij op eigen initiatief verslag uit aan de commissie telkens zij een handeling of 
een feit vaststellen die een inbreuk op de bepalingen van de wet en van haar 
uitvoeringsbesluiten kunnen uitmaken of die kunnen wijzen op een discriminatie tussen 
netgebruikers of categorieën van netgebruikers ; 
4° brengen zij op eigen initiatief verslag uit aan de commissie telkens zij vaststellen dat de 
netbeheerder niet de passende maatregelen neemt voor zijn administratieve en 
boekhoudkundige organisatie of niet de passende procedures van interne controle instelt ; 
5° bevestigen zij op verzoek van de commissie zij dat de gegevens die de netbeheerder aan 
de commissie verstrekt, volledig en correct zijn en in overeenstemming zijn met de wettelijke 
en reglementaire bepalingen ; 
6° kunnen zij door de commissie worden gehoord op eigen verzoek of op verzoek van de 
commissie. 
 
Zij handelen daarbij onder hun eigen professionele verantwoordelijkheid, volgens de 
wettelijke en deontologische regels en de regels van goed vakmanschap van toepassing op 
hun werkzaamheden. 
 
§ 2. De commissarissen-revisoren overhandigen de raad van bestuur van de netbeheerder 
een kopij van hun verslagen en inlichtingen die zij aan de commissie hebben overgemaakt. 
 
De commissarissen-revisoren delen de commissie alle gegevens mee die zij aan de raad 
van bestuur van de netbeheerder of aan de comités opgericht binnen de raad van bestuur 
hebben overgemaakt en die betrekking hebben op aangelegenheden waarop de commissie 
toezicht uitoefent. 
 
 
 

HOOFDSTUK 6 
Boekhoudkundige verplichtingen van de netbeheerder 

 
 
Art. 18. Onverminderd de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 
onderneming en haar uitvoeringsbesluiten : 
1° valt het boekjaar van de netbeheerder samen met het kalenderjaar ; 
2° geven de rekeningen van de netbeheerder een volledig gesplitste verwerking weer van de 
transacties uit de diensten en activiteiten bedoeld in artikel 8 van de wet en de transacties uit 
de andere diensten en activiteiten bedoeld in artikel 9, §1, van de wet ; 
3° voert de netbeheerder een analytische boekhouding die een toewijzing mogelijk maakt : 

a) van de kosten in functie van de kostenplaatsen, de kostenobjecten en de 
klantengroepen, met inbegrip van de overige klanten ; 
b) van de opbrengsten in functie van de kostenobjecten en de klantengroepen, met 
inbegrip van de overige klanten. 

 
 
Art. 19.  De analytische boekhouding bedoeld in artikel 18, 3°, van dit besluit onderscheidt 
de volgende kostenobjecten : 
1° de kosten voor de aansluiting op het transmissienet, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen : 

a) de studiekosten ; 



 

36/40 

 

b) de kosten voor de uitvoering en het onderhoud van de aansluiting op het 
transmissienet ; 

2° de kosten voor het gebruik van het transmissienet waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen : 

a) de dossierkosten ; 
a) de kosten voor de studie, de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, 
waarbij volgens een cascadesysteem de kosten van de infrastructuurdelen met de 
hogere spanningsniveaus ten laste van de infrastructuurdelen met de lagere 
spanningsniveaus worden gelegd in de mate dat deze laatste gebruik van de eerste 
maken ; 
b) de kosten voor het beheer van het transmissienet waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen : 

− het commerciële beheer van de contracten betreffende de toegang tot het 
transmissienet en de ondersteunende diensten ; 

− de programmering van de energie-uitwisselingen ; 
− het besturen van het transmissienet en het opvolgen van de energie-

uitwisselingen ; 
− het verwerven en de behandeling van de meters en tellers ; 
− de controle op de kwaliteit van de bevoorrading en op de stabiliteit van het 

transmissienet ; 
3° de kosten voor de ondersteunende diensten waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen : 

a) de regeling van de frequentie ; 
b) de regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone ; 
c) de black-start-dienst ; 
d) de compensatie van de kwartuuronevenwichten ; 
e) de minuut-reserve ; 
f) de regeling van de spanning en van het reactief vermogen ; 
g) het congestiebeheer ; 

4° de belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen : 

a) de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen, 
inzonderheid bedoeld in de artikelen 7 en 21, eerste lid, 3° van de wet ; 
b) de toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de commissie, bedoeld in 
artikel 25, § 3, eerste lid, van de wet ; 
c) de bijdragen ter dekking van verloren kosten, bedoeld in artikel 12, § 2, 5°, d), van 
de wet ; 
d) de inkomstenbelastingen ; 
e) de overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen ; 

5° de vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen : 

a) de financieringskosten voor het aantrekken van vreemd vermogen bij externe 
kredietverschaffers ; 
b) de billijke winstmarge, bedoeld in artikel 12, § 2, 3°, van de wet, ter vergoeding van 
het eigen vermogen. 

 
 
Art. 20. De netbeheerder voert zijn analytische boekhouding bedoeld in artikel 18, 3°, zodat 
een rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen de kosten en de opbrengsten per 
kostenobject en per klantengroep en een rentabiliteitsanalyse kan gemaakt worden. 
 
Onverminderd het derde lid, rekent hij daartoe alle kostensoorten toe aan de kostenobjecten 
en de klantengroepen, met inbegrip van de overige klanten, op basis van de 
kostenveroorzakers en/of verdeelsleutels die de netbeheerder, samen met het budget met 
tariefvoorstel bedoeld in artikel 8 van dit besluit, ter goedkeuring van de commissie voorlegt.  
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De netbeheerder voegt een verantwoording bij de kostenveroorzakers en verdeelsleutels die 
hij voorstelt. 
 
De netbeheerder rekent de totale jaarlijkse kosten per kostenobject over de verschillende 
periodes toe in verhouding van de afname van energie over deze periodes tot de totale 
jaarlijkse afname.  De in aanmerking te nemen periodes zijn winter-zomer, piekuren-daluren 
en weekend-weekdagen. 
 
 
Art. 21. § 1. De gegevens die nodig zijn om de kosten per eenheid te berekenen en die 
buiten de boekhouding om worden verkregen, worden door de netbeheerder 
gedocumenteerd en toegelicht. De netbeheerder toont aan op welke wijze de omvang van de 
gegevens is bepaald, welke de gehanteerde waarderingsgrondslagen en/of meetmethoden  
zijn en volgens welke methodiek en beginselen, zoals de aard van de kostenveroorzakers en 
de verdeelsleutels, de toerekening is gedaan. 
 
§ 2. De netbeheerder houdt registers bij die minstens de volgende niet-monetaire gegevens 
bevatten : 
1° de elementen die de berekening van de performantie-indicatoren bepaald in het 
rapporteringsmodel mogelijk maken ; 
2° de personeelsgegevens ; 
3° de hoeveelheid getransporteerde energie ; 
4° de netwerklengte, de lengte van de ondergrondse kabels, de lengte van de bovengrondse 
lijnen ; 
5° de bediende oppervlakte ; 
6° het aantal geconnecteerde klanten ; 
7° het aantal afnamepunten per infrastructuurdeel ; 
8° de maximale vermogenspiek ; 
9° de samenstelling van de onderschrijvingsformules en de netgebruikers per 
onderschrijvingsformule. 
 
De netbeheerder stelt deze registers op zodanige wijze samen dat zij op hun integriteit en 
consistentie in de rapportering kunnen worden getest. 
 
§ 3. Op vraag van de commissie stelt de netbeheerder de van derden te verkrijgen gegevens 
ter hare beschikking. 
 
§ 4. De netbeheerder verschaft de commissie uitleg over zijn administratieve organisatie en 
de procedures van interne controle. Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van zijn 
aankoopprocedure en van de processen die het voorwerp zijn van centrale bewaring en 
beheer van data en processtappen van de procedure bij het beheer van de computer. 
 
 
Art. 22.  § 1. Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van zijn aanstelling tot 
netbeheerder legt de netbeheerder zijn boekhoudplan ter goedkeuring aan de commissie 
voor. Hij licht dit plan toe op verzoek van de commissie.  Dit boekhoudplan moet afgestemd 
zijn op het rapporteringsmodel bedoeld in artikel 13 van dit besluit. 
 
Het boekhoudplan wordt per drager en tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de 
commissie. 
 
§ 2. Binnen de zestig kalenderdagen na ontvangst van het boekhoudplan brengt de 
commissie de netbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte van haar 
beslissing tot goedkeuring of afkeuring van het boekhoudplan. 
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In haar beslissing tot afkeuring geeft de commissie aan op welke punten de netbeheerder 
het boekhoudplan moet aanpassen om de goedkeuring van de commissie te verkrijgen. 
 
§ 3. Indien de commissie het boekhoudplan afkeurt, legt de netbeheerder binnen de vijftien 
kalenderdagen een aangepast boekhoudplan ter goedkeuring voor aan de commissie 
volgens de procedure bedoeld in § 1, tweede lid, van dit artikel. 
 
Binnen de termijn bedoeld in het eerste lid hoort de commissie de netbeheerder indien deze 
erom verzoekt. 
 
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van het aangepaste boekhoudplan brengt de 
commissie de netbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte van haar 
beslissing tot goedkeuring of afkeuring van het aangepaste boekhoudplan. 
 
 
 

HOOFDSTUK 7 
Kostenbeheersing 

 
Art. 23. § 1. De netbeheerder houdt de kostprijs per eenheid getransporteerde energie zo 
laag mogelijk door de factoren die de kostprijs bepalen maximaal te beheersen. 
 
§ 2. De netbeheerder brengt over het effect van zijn inspanningen tot kostenbeheersing 
verslag uit aan de commissie op basis van de performantie-indicatoren opgenomen in het 
rapporteringsmodel, bedoeld in artikel 13 van dit besluit. 
 
 
Art. 24. De kosten in de kostenobjecten, bedoeld in artikel 19, 1°, 2°, 3° en 5°, b), van dit 
besluit, kunnen alleen in de tarieven, bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet, doorgerekend 
worden voorzover de commissie ze niet als onredelijk verworpen heeft.  De commissie 
beoordeelt de redelijkheid van deze kosten door ze ondermeer te vergelijken met de 
overeenstemmende kosten van gelijkaardige ondernemingen. 
 
 
Art. 25. Voor de berekening van de tarieven, bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet, worden 
de opbrengsten voortvloeiend uit de contracten voor de transit van elektriciteit tussen 
hoofdnetten, in de zin van artikel 2 van de Richtlijn 90/547/EEG van de Raad van 29 oktober 
1990 betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten, in mindering gebracht van 
de kosten bedoeld in artikel 19, 2°, van dit besluit. 
 
 
Art. 26. Indien de commissie bij haar onderzoek van de jaarlijkse rapportering bedoeld in 
artikel 12, § 4, van dit besluit, vaststelt dat de tarieven, bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet, 
toegepast tijdens het voorbije exploitatiejaar geresulteerd hebben in een bonus, brengt zij de 
netbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven hiervan onverwijld op de hoogte. 
 
Binnen de vijftien kalenderdagen na de ontvangst van dit schrijven kan de netbeheerder zijn 
bevindingen hierover meedelen aan de commissie ; zijn bevindingen worden per drager en 
tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de commissie.  Op zijn verzoek wordt de 
netbeheerder binnen deze termijn gehoord door de commissie. 
 
Binnen de dertig kalenderdagen na het verloop van de termijn bedoeld in het tweede lid, 
beslist de commissie definitief of de tarieven geresulteerd hebben in een bonus en of deze 
bonus geheel of gedeeltelijk dient verrekend te worden in de tarieven die van toepassing 
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zullen zijn in het exploitatiejaar volgend op het exploitatiejaar waarin de commissie deze 
beslissing genomen heeft. 
 
Voor de toepassing van dit artikel kan de commissie de uitgaven van de netbeheerder 
verwerpen die niet in verband staan met de wettelijke activiteiten van de netbeheerder 
bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de elektriciteitswet.  Het bedrag van deze uitgaven wordt 
in mindering gebracht van het kostenobject bedoeld in artikel 19, 4°, b), van dit besluit.  
Indien ook de bevoegde overheid deze uitgaven fiscaalrechtelijk verwerpt en dit aanleiding 
geeft tot bijkomende belastingen of heffingen, dan wordt het bedrag van deze belastingen of 
heffingen eveneens in mindering gebracht van het kostenobject bedoeld in artikel 19, 4°, b), 
van dit besluit. 
 
 
 

HOOFDSTUK 8 
Strafbepalingen 

 
Art.27. § 1.  Worden gestraft met een geldboete van vijftig frank tot twintigduizend frank of 
van 1,24 Euro tot 495,79 Euro : 
1° zij die nalaten of weigeren de commissie de informatie te verstrekken die door de 
commissie gevraagd wordt en die zij gehouden zijn mee te delen krachtens dit besluit ; 
2° zij die de commissie bewust verkeerde of onvolledige informatie verstrekken. 
 
§ 2. De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek zijn van toepassing op de 
inbreuken bedoeld in § 1. 
 
§ 3. De vennootschappen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de geldboetes waartoe hun 
bestuurders, zaakvoerders of lasthebbers wegens de inbreuken bedoeld in § 1 worden 
veroordeeld. 
 
§ 4. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de strengere straffen waaraan de 
inbreuken bedoeld in § 1 onderworpen kunnen zijn op grond van het Strafwetboek of van 
bijzondere wetten. 
 
 
 

HOOFDSTUK 9 
Overgangsbepalingen 

 
 
Art. 28. Tot de dag waarop het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet in 
werking treedt, worden de definities vervat in artikel 1 van dit besluit aangevuld met deze 
omschreven in de bestaande reglementen en bepalingen betreffende het beheer van het 
transmissienet en de toegang ertoe, zoals deze toegepast worden door de feitelijke 
beheerder van het transmissienet. 
 
 
Art. 29. In afwijking van artikel 8, § 1, eerste lid, van dit besluit, dient de netbeheerder binnen 
de dertig dagen na de inwerkingtreding van zijn aanwijzing tot netbeheerder overeenkomstig 
artikel 10, § 1, van de wet, bij de commissie een budget met tariefvoorstel in voor het 
exploitatiejaar 2001. 
 
In afwijking van artikel 8, § 3, van dit besluit, beschikt de commissie over een termijn van 
zestig kalenderdagen om de netbeheerder op de hoogte te stellen van haar beslissing met 
betrekking tot het budget met tariefvoorstel bedoeld in het eerste lid. 
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Voor het overige geldt de procedure voorzien in artikel 8, §§ 3 en 4, van dit besluit. 
 
 
Art. 30. In afwijking van artikel 12, § 1, van dit besluit moet de netbeheerder geen 
trimestriële rapportering aan de commissie overmaken op 14 februari 2001. 
 
 
Art. 31. In afwachting van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende de 
bedragen en nadere regels betreffende de toeslag bedoeld in artikel 25, § 3, eerste lid, van 
de wet, luidt artikel 19, 3°, c), van dit besluit als volgt : 

“c) de toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de commissie, bedoeld in 
artikel 25, § 3, tweede lid, van de wet ;”. 

 
 
 

HOOFDSTUK 9 
Diverse bepalingen 

 
Art. 32. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 
 
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 12, §§ 3 en 4, van dit besluit in werking op 1 
januari 2002. 
 
 
Art. 33. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het 
nationaal transmissienet voor elektriciteit wordt opgeheven. 
 
 
Art. 34.  Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze 
Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Thomas LEKANE 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter 

 



 

 

 

ERRATUM 
van 20 maart 2001 

 

Betreffende het voorstel C 2000/004-D van 
 

‘koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de 
basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding 
van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit’ 
 

In dit voorstel van de CREG gedaan op 21 december 2000 dient : 

1. in punt 7, 2de paragraaf op blz. 8/40, de verwijzing naar artikel 12, §5, a) gelezen te 
worden als artikel 12, §2, 5°, a). 

2. in ‘Afdeling 2: Samenwerking met de commissarissen-revisoren’ op blz. 17-18/40, de 
verwijzingen naar de artikelen 20 en 21 gelezen te worden als verwijzingen naar de 
artikelen 16 en 17. 

3. “evenwichtsverantwoordelijke” als “toegangsverantwoordelijke” gelezen te worden. 

4. “regeling van de frequentie” als “primaire regeling van de frequentie” gelezen te 
worden. 

5. “regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone” als “secundaire regeling van 
het evenwicht in de Belgische regelzone” gelezen te worden. 

6.  “minuut-reserve” als “tertiaire-reserve” gelezen te worden. 

7. artikel 1, 4° op blz. 25/40 als volgt gelezen te worden: 

4° “klantengroep” : elke groep van netgebruikers die energie uitwisselen (injecteren 
en/of afnemen) via één van de onder 2° bedoelde infrastructuurdelen voorzover zij 
gebruik maken van één of meerdere diensten van de netbeheerder die door de 
commissie gereguleerd worden, met dien verstande dat een netgebruiker die via meer 
dan één infrastructuurdeel energie uitwisselt, tot de verschillende betrokken 
klantengroepen behoort ; 

8. artikel 1, 12° op blz. 25/40 als volgt gelezen te worden: 

12° “toegangsverantwoordelijke” : elke natuurlijke of rechtspersoon, overeenkomstig 
het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet, die ten aanzien van de 
netbeheerder onder meer verantwoordelijk is voor het evenwicht op kwartuurbasis 
tussen het geheel van de injecties en het geheel van de afnamen van de netgebruikers 
die hem als toegangsverantwoordelijke hebben aangeduid ; 

9. in artikel 1, 13°, b) op blz. 25/40: 

“palliatief exploitatieprogramma” als “exploitatieprogramma” gelezen te worden. 
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10. artikel 1, 19° op blz. 26/40 als volgt gelezen te worden: 

19° "tertiaire-reserve" : het geheel van de volgende diensten : 
a) het voorzien in een reserve, bestaande uit snelle reserve en koude reserve 

overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de wet, 
bestemd om het grootste vermogensonevenwicht te compenseren dat na een 
incident kan voorkomen ; 

b) de automatische of manuele activering van de snelle reserve binnen vijftien 
minuten na een incident ; 

c) de activering van de koude reserve binnen de acht uren na een incident. 
11. het laatste lid van artikel 4 §4 op blz. 28/40 als volgt gelezen te worden: 

Dit tarief kan een bijkomend tarief voor het niet-respecteren van een aanvaard 
injectie- of afnameprogramma omvatten, welk functie is van de bestemming (injectie 
of afname) en van de grootte en het recurrente karakter van het verschil tussen de 
vastgestelde injectie of afname en het aanvaard programma. In plaats van dit 
bijkomend tarief is een speciaal tarief van toepassing wanneer de betrokken injectie of 
afname deelneemt aan het opheffen van de congesties. 

12. in artikel 14, §1, 2°, b) op blz. 33/40, de vermelding “100 miljoen BEF (of 
2.478.935 €)” als “100 miljoen BEF (of 2.478.935,25 €)” gelezen te worden. 

13. in het laatste lid van artikel 26 op blz. 39/40, de verwijzing naar artikel 19, 4°, b) als 
“artikel 19, 5°, b)” gelezen te worden. 

14. “HOOFDSTUK 9 – Diverse bepalingen” als “HOOFDSTUK 10 – Diverse 
bepalingen” gelezen te worden op blz. 40/40. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Thomas LEKANE 
Directeur 

François Possemiers 
Waarnemend Voorzitter 



 

 

 

ERRATUM 
du 20 mars 2001 

 

Concernant la proposition C 2000/004-D d’ 
 

‘arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de 
base et procédures en matière de tarifs et de compabilité du 
gestionnaire du réseau national de transport d’électricité’ 
 

Il y a lieu de lire dans la proposition de la CREG du 21 décembre 2000 : 

1. au point 7, paragraphe 2 de la page 8/40 : 

“l’article 12, §5, a)” comme “l’article 12, §2, 5°, a)”. 

2. à la ‘Section 2: Collaboration avec les commissaires-réviseurs’ de la page 17-18/40, 
toutes les références aux articles 20 et 21 comme des références aux articles 16 et 17. 

3. “responsable d’équilibre” comme “responsable d’accès”. 

4. “réglage de la fréquence” comme “réglage primaire de la fréquence”. 

5. “réglage de l’équilibre de la zone de réglage belge” comme “réglage secondaire de 
l’équilibre de la zone de réglage belge”. 

6. “réserve minute” comme “réserve tertiare” . 
7. à l’article 1, 4° de la page 24/40: 

4° “groupe de clients” : chaque groupe d’utilisateurs du réseau échangeant de 
l’énergie (injectant et/ou prélevant) sur une des parties d’infrastructure visées au 
point 2°, pour autant qu’ils utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du 
réseau qui sont régulés par la commission, étant entendu qu’un utilisateur de réseau 
échangeant de l’énergie sur plus d’une partie d’infrastructure appartient aux 
différents groupes de clients concernés ; 

8. à l’article 1, 12° de la page 25/40: 

12° “responsable d’accès” : toute personne physique ou morale, conformément au 
règlement technique visé à l’article 11 de la loi, notamment responsable à l’égard du 
gestionnaire du réseau, de l’équilibre quart-horaire entre l’ensemble des injections et 
l’ensemble des prélèvements  des utilisateurs du réseau qui l’ont désigné comme 
responsable d’accès ; 

9. à l’article 1, 13°, b) de la page 25/40: 

“programme d’exploitation palliatif” comme “programme d’exploitation”. 
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10. à l’article 1, 19° de la page 26/40: 

19° "réserve tertiaire" : l’ensemble des services suivants : 
a) la constitution d’une réserve, composée de la réserve rapide et de la réserve 

froide conformément au règlement technique visé à l’article 11 de la loi, 
destinée à compenser le plus grand déséquilibre de puissance susceptible de 
survenir à la suite d’un incident ; 

b) l’activation automatique ou manuelle de la réserve rapide dans les quinze 
minutes suivant un incident ; 

c) l’activation de la réserve froide dans les huit heures suivant un incident ;  
11. au dernier alinéa de l’article 4 §4 de la page 28/40: 

Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d’un programme 
accepté d’injection ou de prélèvement, lequel est fonction de la destination (injection 
ou prélèvement), de l’amplitude et du caractère récurrent de l’écart entre l’injection 
ou le prélèvement constaté et le programme accepté. Un tarif spécial est appliqué à la 
place de ce tarif complémentaire lorsque l’injection ou le prélèvement en question 
participe à la levée des congestions. 

12. à l’article 14, §1, 2°, b) de la page 32/40 : 

“100 millions de BEF (soit 2.478.935 €)” comme “100 millions de BEF (soit 
2.478.935,25 €)”. 

13. au dernier alinéa de l’article 26 de la page 39/40 : 

“article 19, 4°, b)” comme “article 19, 5°, b)”. 

14. à la page 40/40 : 

"CHAPITRE 9 – Dispositions diverses" comme "CHAPITRE 10 – Dispositions 
diverses" 

 
 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Thomas LEKANE 
Directeur 

François POSSEMIERS 
Président faisant fonction 
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