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Koninklijk Besluit van 8 juni 2007: Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels 

m.b.t. de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de 

algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en 

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

kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal transmissienet.  

Koninklijk Besluit van 2 september 2008: Koninklijk Besluit van 2 september 2008 

betreffende de regels m.b.t. de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de 

billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en 

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

de rapportering en de kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor 

elektriciteit.  

WKK: warmtekrachtkoppeling: gelijktijdige opwekking van warmte (stoom, warm water...) en 

elektriciteit in één installatie. 

Kwalitatieve WKK:  realiseert een energiebesparing van minimum 10% ten opzichte van een 

afzonderlijke productie van elektriciteit (in centrales) en warmte (in conventionele ketels).1 

DNB: distributienetbeheerder 

MVA: mega-Volt-Ampère = schijnbaar vermogen 

MWe: mega-Watt effectief = actief vermogen  

Intermixt: instelling die de openbare mandatarissen groepeert van gemeenten en provincies 

die een bestuurs- of controlefunctie uitoefenen in de gemengde intercommunales voor 

elektriciteits-, aardgas- en kabeldistributie. 

Inter-Regies: groepeert de regies en zuivere intercommunales werkzaam op het vlak van de 

elektriciteitsproductie, het beheer van de elektriciteits- en aardgasdistributienetten en de 

teledistributie. 

EDORA: beroepsfederatie met als doelstelling het bestuderen van alle mogelijke 

maatregelen voor de promotie van elektriciteit geproduceerd op basis van hernieuwbare 

energiebronnen. Ze vertegenwoordigt de Waalse en Brusselse groenestroomproducenten.  

                                                 
1
 De vermelde definitie voor kwalitatieve WKK is enkel geldig voor installaties groter of gelijk aan 1 

MWe. Voor installaties kleiner dan 1 MWe is een WKK-installatie kwalitatief als ze een besparing 
groter dan nul realiseert t.o.v. referentie gescheiden productie van warmte en elektriciteit. Deze 
definitie geldt volgens de Europese Richtlijn 2004/8/EG en volgens het Vlaams WKK-Besluit van 7 juli 
2006. 
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ODE Vlaanderen: Organisatie voor Duurzame Energie = koepel van de hernieuwbare 

energiesector in Vlaanderen. 

COGEN Vlaanderen: Vereniging voor de ondersteuning van kwalitatieve WKK in 

Vlaanderen.  

COGEN Sud: Vereniging voor de ondersteuning van kwalitatieve WKK in Wallonië.  

FEBEG: Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasproducenten = Fédération Belge 

des Entreprises Electriques et Gaziers 

VITO: Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek  
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INLEIDING  

1. De CREG ontving op 19 november 2009 een brief van de Minister van Klimaat en 

Energie, waarin de Minister vraagt een advies te formuleren over de door de DNB‘s sinds 

2009 toegepaste injectietarieven. 

 

2. De vraag van de Minister aan de CREG is tweeledig2:   

1- een vraag voor advies over de wenselijkheid tot schrapping of vrijstelling van de 

injectietarieven voor installaties van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK die 

steun genieten bij de productie, met daaraan gekoppeld een voorstel tot aanpassing 

van het wettelijk luik, met het oog op het schrappen of vrijstellen van de 

injectietarieven. 

2- een vraag tot advies over de eventuele impact op de kosten voor de verschillende 

soorten typeklanten. 

 

3. Beide vragen hebben een afzonderlijke aanpak en zullen in onderstaande studie in 

afzonderlijke hoofdstukken worden behandeld.  

 

In het eerste hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag naar de wenselijkheid van een 

eventuele vrijstelling dan wel schrapping van injectietarieven. Er wordt daarbij een analyse 

gemaakt van het juridisch kader - zowel op Europees als op nationaal niveau. In een tweede 

onderdeel van het eerste hoofdstuk wordt de situatie in België geanalyseerd op transmissie- 

en distributieniveau en wordt een overzicht gegeven van de toepassing van injectietarieven 

in het buitenland.  

 

Teneinde een duidelijk zicht te hebben op de impact van de toepassing van injectietarieven 

in de markt en alle betrokken partijen de kans te geven om hun standpunten te verwoorden, 

organiseerde de CREG overlegvergaderingen met de verschillende stakeholders. De 

neerslag van deze overlegvergaderingen wordt uitvoerig behandeld in het laatste deel van 

het eerste hoofdstuk van deze studie.  

                                                 
2
 Je vous prie donc de me rendre: 

- un avis quant à la faisabilité d‟une suppression ou d‟une exonération des tarifs d‟injection pour 
les installations de production d‟énergie renouvelable et de cogénération bénéficiant d‟un 
soutien à la production et quant à l‟impact éventuel sur le coût pour les différents types de 
consommateurs;  

- et, le cas échéant, une proposition de modification du dispositif légal, en vue de supprimer ou 
exonérer les tarifs susmentionnés.    



  7/103 
 

 

In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van twee scenario‘s de impact van volledige en 

partiële vrijstelling van injectietarieven op de typeklanten berekend. In eerste instantie wordt 

er dus vanuit gegaan dat het injectietarief op € 0,00 wordt geplaatst. In het tweede scenario 

wordt een injectietarief aangerekend exclusief de tariefposten ‗belastingen, heffingen, 

toeslagen, bijdragen en retributies‘. In beide gevallen vertrekt de CREG vanuit het 

referentiescenario dat injectietarieven worden aangerekend.  
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I. MOGELIJKHEID TOT VRIJSTELLING OF 

AFSCHAFFING VAN INJECTIETARIEVEN 

4. Belangrijk bij de behandeling van de vraag tot advies van de Minister en meer 

specifiek bij de beoordeling van de impact van een eventuele vrijstelling of afschaffing van 

de injectietarieven is het feit dat de CREG in de loop van de jaren 2008 en 2009 

meerjarentarieven voor de DNB‘s heeft opgelegd, dan wel goedgekeurd voor de regulatoire 

periode 2009-2012. 

 

Eén van de belangrijkste argumenten om vanaf het exploitatiejaar 2009 een 

meerjarenregulering in te voeren was net het verzekeren van stabiliteit van de 

distributienettarieven en dit zowel voor de distributienetgebruikers als voor de 

distributienetbeheerders. 

 

Bovenstaande impliceert dat eventuele wijzigingen aan het wettelijk kader die zouden leiden 

tot een gehele of gedeeltelijke vrijstelling of afschaffing van injectietarieven, pas van 

toepassing kunnen worden vanaf de volgende regulatoire periode, zijnde 2013-2016. 
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I.1. Juridische analyse 

 

I.1.1 Europese regelgeving op het vlak van tarifering 

 

I.1.1.1 Injectietarieven en het Europese rechtskader 

 
5. Het eerste luik van de juridische analyse handelt over het feit of het opleggen van 

injectietarieven in strijd is met het Europese rechtskader.  

 

6. De algemene regels die de netwerktarieven beheersen, zijn vastgelegd op Europees 

niveau. In de eerste plaats gelden de principes van transparantie, niet-discriminatie en 

kostenreflectiviteit t.o.v. distributie- en transmissienetbeheerders. Deze regels zijn 

vastgelegd in Richtlijn 2003/54/EG, zoals mag blijken uit de volgende passages: 

 

“(6) Voor een goed werkende concurrentie is vereist dat de toegang tot het net niet 
discriminerend en transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden. 

 
[…] 

 
 (13) Verder dienen nog maatregelen te worden getroffen om te zorgen voor 
transparante, voorspelbare en niet-discriminerende tarieven voor de netwerk-
toegang. Deze tarieven moeten op een niet-discriminerende basis voor alle 
netgebruikers gelden. 
 
[…] 
 
(18) De nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn de tarieven of de 
methoden voor de berekening van de tarieven, vast te stellen of goed te keuren op 
basis van een voorstel van de transportnetbeheerder, van de distributienet-
beheerder(s), dan wel op basis van een voorstel dat is overeengekomen tussen deze 
netbeheerder(s) en de gebruikers van het net. Bij de uitvoering van deze taken 
dienen de nationale regelgevende instanties ervoor te zorgen dat de transport- en 
distributienettarieven niet discriminerend zijn en een juiste weerspiegeling van 
de kosten vormen, en rekening te houden met de marginale op lange termijn 
vermeden netwerkkosten als gevolg van gedecentraliseerde productie en 
maatregelen inzake vraagzijdebeheer.3 
 
[…] 
 

                                                 
3
 Onder de marginale op lange termijn vermeden netwerkkosten als gevolg van gedecentraliseerde 

productie verstaat men een mogelijke daling van de netverliezen op transmissieniveau evenals een 
vermindering van de investeringen in het transmissienet doordat minder piekcapaciteit nodig zou zijn. 
De maatregelen inzake vraagzijdebeheer omvatten o.m. acties voor het rationeel energiegebruik.  
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Artikel 20 - Toegang van derden 
 
1. De lidstaten dragen zorg voor de invoering van een systeem voor toegang van 
derden tot de transport- en distributienetten, gebaseerd op gepubliceerde tarieven 
die voor alle in aanmerking komende afnemers gelden en die objectief worden 
toegepast zonder onderscheid te maken tussen gebruikers van het net. 
 
[…] 
 
Artikel 23 - Regelgevende instanties 
 
[…] 
 
4. De regelgevende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen dat zij de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
voorwaarden, tarieven, regels, mechanismen en methoden wijzigen om ervoor te 
zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.” 

 

Opmerkelijk is dat met name de kostenreflectiviteit t.o.v. de netbeheerder enkel in de aanhef 

wordt geciteerd en niet herhaald wordt in de eigenlijke artikelen. Niettemin wordt algemeen 

aanvaard dat het wel degelijk gaat om een afdwingbare vereiste:4 

 

“Whilst the above-mentioned Articles do not explicitly require that tariffs take account 
of cost reflectivity, it is submitted that this may legitimately be considered to result 
from the obligation to set non-discriminatory tariffs and from the duty of regulators in 
Article 23 (1) of Directive 2003/54/EG (...) to ensure that non-discrimination is 
respected in practice.” 
 

De hierboven aangehaalde regels zijn integraal behouden in Richtlijn 2009/72/EG. De 

overwegingen 13 en 18 werden haast woordelijk hernomen (nummers 32 en 36 in de aanhef 

van de Richtlijn 2009/72/EG), evenals de artikelen 20 (1) en 23 (4), waarvan de inhoud werd 

overgebracht naar respectievelijk artikelen 32 (1) en 37 (10). 

 

7. Richtlijn 2003/54/EG en Richtlijn 2009/72/EG laten er geen twijfel over bestaan dat 

deze algemene regels ook gelden voor balanceringsdiensten: 

 

“(35) Om ervoor te zorgen dat alle marktspelers, waaronder nieuwe deelnemers, 
daadwerkelĳk toegang tot de markt hebben, zĳn niet-discriminerende 
balanceringsmechanismen nodig die de kosten weerspiegelen. 
 
[…] 
 

                                                 
4
 C.W. JONES, EU Energy Law. Vol. I, The Internal Energy Market, 2006, p. 44. 
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 Artikel 15 - Inschakelen en balanceren 
 
[…] 
 
7. De door transmissiesysteembeheerders vastgestelde regels voor het balanceren 
van het elektriciteitsnet, waaronder de regels voor de tarieven die zij de gebruikers 
van hun systeem in rekening brengen voor onbalans van energie, zijn objectief, 
transparant en niet-discriminerend. De voorwaarden, met inbegrip van de regels 
en tarieven, voor het verlenen van dergelijke diensten door transmissiesysteem-
beheerders worden volgens een methode die in overeenstemming is met artikel 37, 
lid 6, vastgesteld op een niet-discriminerende wijze die de kosten weerspiegelt. 
De voorwaarden worden bekendgemaakt. 
 
[…] 
 
 Artikel 25 - Taken van distributiesysteembeheerders  
 
[…] 
 
6. Wanneer distributiesysteembeheerders verantwoordelijk zijn voor het balanceren 
van het elektriciteitsdistributiesysteem, zijn de daartoe door hen vastgestelde regels, 
waaronder de regels voor de vaststelling van de tarieven die zij systeemgebruikers 
voor energieonbalans in rekening brengen, objectief, transparant en niet-
discriminerend. De voorwaarden, met inbegrip van de regels en tarieven, voor het 
verlenen van dergelijke diensten door distributiesysteembeheerders worden in 
overeenstemming met artikel 37, lid 6, vastgesteld op een niet-discriminerende 
wijze die de kosten weerspiegelt. De voorwaarden worden gepubliceerd.” 

 

8. Ook in de Verordeningen over grensoverschrijdende handel wordt het drievoudige 

principe van transparantie, niet-discriminatie en kostenreflectiviteit nogmaals beklemtoond:5 

 

“Artikel 4 - Tarieven voor de toegang tot netten 
 
1. De door de netbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang moeten 
transparant zijn, rekening houden met de noodzaak van zekerheid van het net en 
een afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze 
overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder 
en op niet discriminerende wijze worden toegepast. Deze tarieven mogen niet op 
afstand gebaseerd zijn.” 

 

                                                 
5
 Verordening 1228/2003/EG van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net 

voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (P.B., 25 juli 2003). Overgenomen in art. 14 van 
Verordening 714/2009/EG van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 
(P.B., 14 augustus 2009). 
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9. Van belang daarbij is om goed te beseffen dat de kostenreflectiviteit t.o.v. de 

netbeheerder niet mechanisch en al te gedetailleerd wordt beoordeeld. Jones schrijft 

hierover:6 

 

“This is a rather important element. The fact that the Directives and notably the 
Regulation require that national regulatory authorities ensure that tariffs are based on 
cost-reflectivity provides a wide margin of discretion for the national authority. 
 
Indeed, the importance of incentive based regulation is now becoming widely 
recognised as the most appropriate manner in which to address the issue of limiting 
excess tariffs whilst at the same time motivating transmission system operators to 
actively improve their efficiency. 
 
Furthermore the broad principle of cost-reflectivity does not mean that it has an active 
duty to ensure that every aspect of every tariff is fully cost-reflective. There may be 
good grounds, for example, for maintaining postage-stamp mechanisms, which 
means that for many individual costumers, tariffs will not, strictly speaking, be cost-
reflective. Thus, this obligation requires national regulatory authorities to ground their 
tariff regime approval on an examination of the cost-reflectivity of the system overall. 
Insofar as the regulator can demonstrate that it has done so, it is submitted that the 
requirements of the Directives and Regulations will be met.” 

 

10. Toegepast op de problematiek van de injectietarieven, zou dit betekenen dat er geen 

noodzaak bestaat om, element per element, aan te tonen dat elk tariefonderdeel 

overeenstemt met een specifieke kost. Voor zover de injectietarieven kunnen worden 

verantwoord in het licht van het globale tariefsysteem, zijn zij niet bekritiseerbaar.  

 

Nochtans wordt deze conclusie enigszins afgezwakt door Richtlijn 2001/77/EG van 27 

september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 

energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt: 

 

“(19) Bĳ de bevordering van de totstandbrenging van een markt voor hernieuwbare 
energie is het noodzakelĳk rekening te houden met de positieve gevolgen daarvan 
voor de regionale en lokale ontwikkelingsmogelĳkheden, de perspectieven voor de 
uitvoer, de sociale samenhang en de werkgelegenheidskansen, vooral voor de kleine 
en middelgrote ondernemingen en de onafhankelĳke energieproducenten. 
 
[…] 
 
Artikel 7 - Aspecten van het net 
 
[…] 
 

                                                 
6
 C.W. JONES, EU Energy Law. Vol. I, The Internal Energy Market, 2006, p. 47. 



  13/103 
 

 

6. […] Zo nodig stellen de lidstaten een wettelĳk kader vast of verlangen zĳ van de 
transmissie- en distributienetbeheerders de garantie dat de transmissie- en 
distributienettarieven voor elektriciteit uit installaties die gebruikmaken van 
hernieuwbare energiebronnen overeenkomen met de kostenvoordelen die door de 
aansluiting op het netwerk mogelĳk worden. Dergelĳke kostenvoordelen kunnen 
voortvloeien uit het rechtstreekse gebruik van het laagspanningsnet. 

 

Deze bepaling was niet voorzien in de oorspronkelijke ontwerprichtlijn, maar is ingevoegd op 

vraag van het Europees Parlement met de uitdrukkelijke bedoeling om voor hernieuwbare 

stroom de vermeden kosten door te rekenen in de distributienettarieven:7 

 

“Momenteel vormen al te hoge tarieven en condities voor doorvoer de voornaamste 
belemmeringen voor uitbreiding van de handel in stroom uit hernieuwbare 
energiebronnen. Bovendien wordt deels geen onderscheid gemaakt tussen de 
gebruikte vervoersnetten. Net als de Richtlijn 96/92/EG moet onderscheid worden 
gemaakt tussen getransporteerde stroom en plaatselijke stroomdistributie. Voor 
stroom uit hernieuwbare energie die aan een distributienet wordt toegevoerd en 
gedistribueerd, mogen alleen de kosten van het distributienet in rekening worden 
gebracht.”8 
 
[…] 
 
Om aan de betekenis van hernieuwbare vormen van energie als het gaat om een 
duurzame energievoorziening recht te doen, moet elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, zoals door de Commissie voorgesteld, preferentieel tot het 
elektriciteitsnet worden toegelaten. Dit voorstel is reeds opgenomen in Richtlijn 
96/92/EG betreffende de interne elektriciteitsmarkt. In tal van plaatsen vormen 
momenteel de overdreven hoge aansluitkosten en doorvoertarieven nog 
onoverwinnelijke barrières voor producenten van stroom uit hernieuwbare vormen 
van energie. Door op passende wijze rekening te houden met vermeden externe 
kosten moet deze hindernis voor een eerlijke concurrentie worden weggenomen.”  

 

De voorgestelde amendementen werden aanvankelijk niet aanvaard, maar in tweede lezing 

drukte het Parlement zijn standpunt door:9 

 

“[…] Er ontstaan echter ook vaak problemen; dit dient te worden vermeden. 
Momenteel vormen de buitensporig hoge doorvoertarieven en eisen de voornaamste 
belemmering voor de uitbreiding van de handel in elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen. Bovendien wordt lang niet altijd een verschil gemaakt tussen de 

                                                 
7
 Verslag over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt 
(Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie van het Europees Parlement, doc. nr. 
A5-0320/2000 d.d. 30 oktober 2000, p. 30 en 38) 
8
 Dit houdt in dat ook heffingen toegelaten zijn.  

9
 Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad 

vastgesteld met het oog op de aanneming van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne 
elektriciteitsmarkt (Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie van het Europees 
Parlement, doc. nr. A5-0227/2001 d.d. 22 juni 2001). 
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gebruikte transmissienetwerken. 
 
In navolging van Richtlijn 96/92/EG moet worden gedifferentieerd tussen transmissie 
en plaatselijke distributie van elektriciteit. Voor elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, die in het distributienetwerk wordt ingevoerd en 
gedistribueerd, mogen alleen de distributienetkosten in rekening worden 
gebracht.” 

 

Van belang is niet alleen het verbod om op distributieniveau kosten voor het gebruik van het 

transmissienet aan te rekenen, maar eveneens – en misschien nog meer – de eis om voor 

hernieuwbare elektriciteitsopwekking een meer doorgedreven kostenreflectiviteit op te 

leggen. Eventuele kostenvoordelen moeten worden geïdentificeerd en in mindering 

gebracht. Met andere woorden, specifiek voor hernieuwbare stroom wordt de globale 

benadering van kostenreflectiviteit verlaten ten voordele van een meer gedetailleerde en 

gebonden aanpak. Dit aspect wordt nog versterkt in Richtlijn 2009/28/EG, die uiterlijk op 5 

december 2010 moet zijn omgezet: 

 

“(6) Er moet steun worden verleend voor de demonstratie- en marketingfase van 
technologieën voor gedecentraliseerde hernieuwbare energie. De overgang naar een 
gedecentraliseerde energieproductie heeft vele voordelen, waaronder het gebruik 
van lokale energiebronnen, meer plaatselijke energievoorzieningszekerheid, kortere 
aanvoerwegen en minder verliezen bij de transmissie van energie. Ook de 
ontwikkeling en de cohesie van gemeenschappen worden door zulke decentralisatie 
bevorderd, omdat er lokaal bronnen van inkomsten en werkgelegenheid worden 
gecreëerd. 
 
[…] 
 
(26) Het is wenselijk dat de energieprijzen de externe kosten van energieproductie en 
-verbruik weerspiegelen, eventueel met inbegrip van milieu-, sociale en 
gezondheidszorgkosten. 
 
(27) Overheidssteun is nodig om de doelstellingen van de Gemeenschap in verband 
met de uitbreiding van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
te verwezenlijken, vooral zolang de elektriciteitsprijzen op de interne markt niet de 
volledige milieu- en sociale kosten en voordelen van de gebruikte energiebronnen 
weerspiegelen. 
 
[…] 
 
 (57) Integratie van energie uit hernieuwbare bronnen in het transmissie- en 
distributienet en het gebruik van systemen voor de opslag van energie uit 
geïntegreerde niet permanent ter beschikking staande productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen moet worden gesteund. 
 
[…] 
 
 (64) Richtlijn 2001/77/EG stelt het kader vast voor de integratie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in het net. De mate van integratie die daadwerkelijk 
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bereikt is varieert echter aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere. Het is dan ook 
noodzakelijk om het kader te versterken en de toepassing ervan periodiek te 
evalueren op nationaal niveau. 
 
[…] 
 
Artikel 16 
 
8. De lidstaten zien erop toe dat de tarieven die door beheerders van transmissie- en 
distributiesystemen in aanmerking worden genomen voor de transmissie en 
distributie van elektriciteit uit installaties die gebruikmaken van hernieuwbare 
energiebronnen, een realistische weergave zijn van de kostenvoordelen die kunnen 
voortvloeien uit de aansluiting van die installaties op het net. Dergelijke 
kostenvoordelen kunnen voortvloeien uit het directe gebruik van het 
laagspanningsnet.” 

 

 
I.1.1.2 Toepassing op de Belgische situatie 

 
11. De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de 

wijziging van 8 juni 2008 vormen de wettelijke grond voor het Koninklijk Besluit van 11 juli 

2002 en het Koninklijk Besluit van 2 september 2008.  

 

12. Het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 diende als wettelijk kader voor de jaarlijkse 

tarieven over de periode 2003 tot en met 2008. Het Koninklijk Besluit van 2 september 

200810 geldt als basis voor de meerjarentarieven van 2009 tot en met 2012. Beide 

Koninklijke Besluiten boden de mogelijkheid tot het gebruik van injectietarieven. De meeste 

DNB‘s voorzien injectietarieven in hun tariefvoorstellen vanaf de regulatoire periode 2009-

2012, hoewel in de periode 2003 – 2008 ook reeds injectietarieven werden toegepast door 

een aantal DNB‘s11. De aanrekening van injectietarieven, door de DNB‘s, is dus zeker geen 

nieuwigheid sinds 2009. Wel is het zo dat het gebruik van injectietarieven met het stijgend 

aantal decentrale producenten en ten gevolge van de daarmee gepaard gaande belangrijke 

investeringskosten in het net, sinds 2009 algemeen wordt toegepast. 

 

                                                 
10

 In een recente brief (dd. 29 januari 2010) aan de Minister heeft de CREG het juridisch vacuüm dat 
is ontstaan rond de meerjaren tarieven en meer specifiek de juridische problemen met het Koninklijk 
Besluit van 2 september 2008 aangekaart.  
11

 Toepassing van injectietarieven door : IVEG, WVEM, AGEM en EV/GHA. 
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Wat betreft de toepassing op de Belgische situatie wordt in het Verslag aan de Koning bij het 

Koninklijk Besluit van 2 september 2008, de omzetting van de principes van transparantie en 

non-discriminatie als volgt toegelicht: 

 

“Het eerste richtsnoer betreft het niet-discriminerend en transparant karakter van de 
tarieven. Het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 houdt in het bijzonder rekening 
met het principe van non-discriminatie vermits het de basis legt voor de betaling door 
de netbeheerder van alle kosten, veroorzaakt door of toerekenbaar aan de diensten 
en de delen van de infrastructuur waarvan hij gebruik maakt. Het Koninklijk Besluit 
van 2 september 2008 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. 
 
Aan de transparantievereiste blijft voldaan door het behoud 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. Elke kost per activiteit wordt hetzij geheel toegewezen aan één 
kostenobject, hetzij gedeeltelijk aan meerdere kostenobjecten. Eén kostenobject 
komt overeen met één tariefcomponent die doorgerekend wordt aan de netgebruiker. 
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.” 

 

In dit deel wordt nagegaan in hoeverre deze principes correct zijn toegepast bij het voorzien 

van injectietarieven in het Koninklijk Besluit van 2 september 2008. Uitgangspunt daarbij zijn 

de verschillende bezwaren die ertegen werden aangevoerd op de overlegvergadering, 

tussen de CREG en ODE, EDORA, COGEN, FEBEG en Febeliec van 2 februari 2010. In 

bijlage 1 kan een volledig verslag van dit overleg gevonden worden.  

 

I.1.1.2.1. Discriminatie van decentrale t.o.v. centrale productie 

 

13. In de huidige situatie bestaat effectief een onderscheid tussen decentrale 

stroomproducenten, die moeten betalen voor de injectie van elektriciteit op het distributienet, 

en centrale stroomproducenten, die hun elektriciteit gratis kunnen injecteren op het 

transmissienet. Dit onderscheid valt niet terug te voeren op de regelgeving, zijnde het 

Koninklijk Besluit van 8 juni 2007, maar is een gevolg van het feit dat de 

transmissienetbeheerder in zijn tariefvoorstellen geen gebruik maakt van de reglementaire 

mogelijkheid om injectietarieven aan te rekenen.12 

 

                                                 
12

 De Europese Guidelines zullen daar in de toekomst verandering in brengen. 



  17/103 
 

 

Strikt genomen is dit onderscheid niet strijdig met Richtlijn 2003/54/EG en Richtlijn 

2009/72/EG. Deze verbieden weliswaar discriminatie tussen netgebruikers, doch het gaat 

dan om gebruikers van hetzij het distributienet, hetzij het transmissienet. Een gelijke 

behandeling van transmissie en distributie wordt nergens opgelegd, hoewel er natuurlijk op 

regelgevend vlak een grote mate van analogie bestaat. 

 

I.1.1.2.2.. Discriminatie van binnenlandse decentrale producenten t.o.v. buitenlandse 

 

14. Binnen de overlegvergaderingen werd door bepaalde stakeholders geopperd dat er 

een discriminatie geldt tussen binnen- en buitenlandse decentrale producenten. Het feit dat 

injectietarieven in sommige landen wel bestaan en in andere niet, lijkt op zich geen 

ongerechtvaardigde discriminatie te vormen. Precies omwille van de verschillen tussen 

nationale systemen, heeft de EU nooit overwogen om een volledige harmonisering op tarifair 

vlak door te voeren. Binnen de huidige regelgeving valt dit onderscheid perfect te 

verantwoorden. 

 

Volgend arrest werd op 30 mei 1989 geveld door het Hof van Justitie van de Europese Unie: 
“Volgens vaste rechtspraak van het Hof is een wegens grensoverschrijding op goederen 
gelegde last geen door het verdrag verboden heffing van gelijke werking, indien hij de 
tegenprestatie vormt voor een daadwerkelijk en individueel aan de verkeersdeelnemer 
verleende dienst en het bedrag ervan evenredig is aan die dienst13. Wil dit het geval zijn, dan 
moet het gaan om een bijzonder of individueel voordeel voor de deelnemer aan het 
economisch verkeer.” 
 

I.1.1.2.3. Kostenreflectiviteit 

 

15. Een ander argument is dat de injectietarieven geen correcte afspiegeling vormen van 

de kosten14 die gepaard gaan met de injectie van decentraal geproduceerde energie op het 

distributienet. Deze kosten zouden worden overschat, en omgekeerd zouden een aantal 

baten niet in rekening zijn gebracht. 

 

Zoals hierboven reeds uiteengezet, gelden voor hernieuwbare stroom bijzondere eisen op 

het vlak van kostenreflectiviteit. In de eerste plaats mogen, op distributieniveau, geen kosten 

worden aangerekend voor het gebruik van het transmissienet. De tariefcomponent ‗gebruik 

van het transmissienet‘ wordt dus niet aangerekend bij de injectietarieven, maar wel bij de 

afnametarieven.  

                                                 
13

  Zie het arrest van 26 februari 1975, zaak 63/74, Cadsky, Jurispr. 1975, blz. 281. 
14

 Voor een overzicht van de door de DNB‘s voorziene tariefcomponenten wordt verwezen naar de 
tabel opgenomen bij randnummer 27 van deze studie.  



  18/103 
 

 

 

De versterkte kostenreflectiviteit is echter ruimer dan deze bij naam genoemde kostenpost. 

Alle kostenvoordelen die kunnen voortvloeien uit de aansluiting van hernieuwbare productie-

eenheden op het net, moeten realistisch worden weergegeven in de tarieven.  

 

Het is niet geheel duidelijk wie de bewijslast draagt voor het bestaan en de grootorde van de 

―kostenvoordelen‖.15  

 

I.1.1.2.4. Grens vrijstelling basistarief 

 

16. Artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 voorziet een vrijstelling 

van het basistarief voor productie-eenheden van elektriciteitsopwekking via hernieuwbare 

energiebronnen of via kwalitatieve WKK waarvan het geïnstalleerde vermogen kleiner is dan 

5 MWe. Installaties met een vermogen boven de 5 MWe genieten eenzelfde vrijstelling van 

het basistarief voor injectie, behalve wanneer deze productie-eenheden aangesloten zijn op 

infrastructuurdelen waarvoor het belang van dit type eenheden aanzienlijke bijkomende 

kosten genereert.  

 

Op basis van de term ‗belang‘, wordt kennelijk de situatie geviseerd waarbij het aandeel 

gedecentraliseerde productie dat is aangesloten op een bepaald net, té groot wordt om de 

vrijstelling nog langer te verantwoorden of waarbij de grootte van de installatie een 

aansluiting op het voorgestelde netvlak niet langer verantwoord. Een precieze 

drempelwaarde werd voor de begrippen ‗belang‘ en ‗aanzienlijke bijkomende kosten‘ 

evenwel niet in de wetgeving voorzien.  

 

Deze toestand valt moeilijk te verenigen met artikel 23 (2) van de Richtlijn 2003/54/EG, dat 

een voldoende mate van voorspelbaarheid eist van de tarieven. Deze bepaling maakte 

onlangs het voorwerp uit van een arrest van het Hof van Justitie.16 Volgens het Hof kan de 

doelstelling van voorspelbaarheid slechts worden bereikt ―door de vaststelling van concrete 

tarieven of een methode voor de berekening van de tarieven die zo nauwkeurig is dat de 

marktdeelnemers kunnen ramen hoeveel de toegang tot de transmissie‑ en 

distributienetwerken kost.‖  

 

                                                 
15

 In België worden nettarieven goedgekeurd door de regulator op grond van het tariefvoorstel van de 
netbeheerder. Totnogtoe werden geen ‗kostenvoordelen‘ in de tariefvoorstellen opgenomen.  
16

 H.v.J., 29 oktober 2009, Commissie t./Zweden (nr. C-274/08). 
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De CREG zal een werkgroep oprichten die zich met deze specifieke problematiek zal 

bezighouden, teneinde ondermeer te komen tot een concrete invulling van voormelde 

begrippen. 

 

 

I.1.2 Federale injectietarieven versus gewestelijke 
bevoegdheden  
 

17. De tweede juridische analyse die wordt gemaakt betreft de vraag of een federale 

maatregel een regionale maatregel kan belemmeren.   

 

18. De injectietarieven komen ten laste van productie-eenheden die aangesloten zijn op 

het distributienet. Daardoor komen zij op gespannen voet te staan met het gewestelijke 

beleid, dat de gedecentraliseerde productie van (hernieuwbare) elektriciteit net wil 

stimuleren, onder meer door een aantal subsidiemaatregelen zoals de toekenning van 

groenstroomcertificaten en WKK-certificaten evenals de vermindering van de 

aansluitingskosten.17 

 

De vraag stelt zich of de federale overheid zich door het voorzien van injectietarieven op het 

terrein van de Gewesten heeft begeven. Het antwoord hierop is te vinden in art. 6, § 1 

B.W.H.I., dat het energiebeleid als een gedeelde bevoegdheid organiseert:18 

 

“§ 1. De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn :  
[…] VII. Wat het energiebeleid betreft : 
De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval : 
a) De distributie en het plaatselijke vervoer van elektriciteit door middel van netten 
waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt; 
b) De openbare gasdistributie; 
c) De aanwending van mijngas en van gas afkomstig van hoogovens; 
d) De netten voor warmtevoorziening op afstand; 
e) De valorisatie van steenbergen; 
f) De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden 
met de kernenergie; 
g) De terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers; 
h) Het rationeel energieverbruik. 
De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun 
technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal 
vlak behoeven, te weten :  
a) Het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector; 
b) De kernbrandstofcyclus; 

                                                 
17

 Zie bvb. op Vlaams niveau het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot bevordering 
van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. 
18

 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (B.S., 15 augustus 1980). 



  20/103 
 

 

 c) De grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van 
energie; 
 d) De tarieven.”  

 

Uit het voorgaande blijkt dat alleen de federale overheid bevoegd is voor het vastleggen van 

de tarieven. Dit wordt ook zo begrepen in de rechtsleer:19  

 

“Het nemen van rechtstreekse tariefmaatregelen inzake energie is m.i. 
overeenkomstig de B.W.H.I. voor de gewesten verboden. Evenwel kunnen de 
Gewesten toch onrechtstreeks op de tarifaire maatregelen een invloed uitoefenen. Dit 
kan onder meer met de gewestelijke regelgeving inzake minimumleveringen.” 

 
Of nog:20 
 

“Dit impliceert dat alleen de federale overheid bevoegd is voor het uitwerken van 
specifieke tariefregels of concrete prijzen.” 

 

Indien de Gewesten van mening zijn dat de federaal vastgelegde tarieven ongewenste 

effecten hebben op het realiseren van hun eigen beleidsdoelstellingen, dan kunnen zij dit 

perfect ondervangen door andere mechanismen. Zo heeft het Vlaamse Gewest gedurende 

enige jaren een systeem van kosteloze distributie van hernieuwbare energie gekend.21 

 

Op het eerste gezicht is dus geen sprake van enige bevoegdheidsoverschrijding, te meer 

daar de injectietarieven alle vormen van gedecentraliseerde productie viseren en niet 

specifiek gericht zijn op elektriciteit opgewekt uit ―nieuwe energiebronnen.‖ Integendeel, wat 

betreft het basistarief voor gebruik van het net, worden hernieuwbare energiebronnen en 

kwalitatieve WKK beneden de drempel van 5 MWe op gelijke voet behandeld met ―klassiek‖ 

opgewekte elektriciteit, en boven deze drempel genieten zij zelfs een voorkeursbehandeling, 

doordat ze in sommige omstandigheden, namelijk indien geen aanzienlijke belangrijke 

kosten worden gemaakt voor aansluiting op het distributienet, in aanmerking komen voor 

vrijstelling. Het valt dan ook niet te verwonderen dat de Afdeling Wetgeving van de Raad van 

State klaarblijkelijk geen bevoegdheidsproblemen heeft vastgesteld bij de evaluatie van het 

ontwerpbesluit.22 

                                                 
19

 L. DERIDDER, Handboek gas- en elektriciteitsliberalisering, 2003, p. 146. 
20

 L. DERIDDER, Het energiebeleid, in G. VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN (eds.), De 
bevoegdheidsverdeling in het federale België, vol. VII, 2000, p. 51. 
21

 Het Vlaamse Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 voorzag in de gratis distributie van groene 
stroom. Bij besluit van 4 april 2003 beperkte de Vlaamse Regering de gratis distributie tot groene 
stroom geproduceerd in Vlaanderen. De Raad van State schorste dit besluit en op 5 maart 2004 nam 
de Vlaamse Regering een nieuw besluit waarbij het toepassingsgebied werd verruimd tot groene 
stroom geproduceerd in België. Uiteindelijk werd het hele systeem met ingang van 1 januari 2005 
afgeschaft wegens een gebrek aan bereidheid om het uit te breiden naar alle E.G.-lidstaten. 
22

 Het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 bevat weliswaar geen 
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Wel was de Raad van State van oordeel dat het overleg met de Gewesten, voorgeschreven 

door art. 12octies, §8 van de Elektriciteitswet, niet naar behoren was verlopen. Volgens de 

Raad is overleg op ministerieel niveau vereist en kan een vergadering van een werkgroep 

die kabinetsleden of ambtenaren bijeenbrengt daarmee niet worden gelijkgesteld.  

 

Dit standpunt werd later bijgetreden door het Hof van Beroep te Brussel in het kader van een 

beroep tegen een beslissing van de CREG op basis van het Koninklijk Besluit van 2 

september 2008.23 Het Hof oordeelde dat de Koning de regels inzake 

bevoegdheidsverdeling tussen het federale en het regionale niveau had geschonden door 

overleg te plegen met vertegenwoordigers van de Gewesten en niet met de geschikte 

organen. Ingevolge deze onwettigheid weigerde het Hof om toepassing  te maken van het 

Koninklijk Besluit van 2 september 2008.  

 

Naderhand heeft de wetgever deze onregelmatigheid willen dekken door een 

bekrachtigingswet24 aan te nemen.25 In deze context is opnieuw overleg gepleegd met de 

Gewesten, zoals mag blijken uit de verklaringen van de federale Minister van Energie in de 

plenumvergadering26 en tijdens de parlementaire bespreking van de bekrachtigingswet,27 

alsook uit verklaringen van de Vlaamse Minister van Energie.28  

 

                                                                                                                                                        
extensieve weergave van het advies nr. 44.844/3 dat de Raad van State op 8 juli 2008 heeft 
uitgebracht, maar bespreekt wel de verschillende bezwaren die erin worden geformuleerd.  
23

 Arrest van 8 juni 2009 inzake ALG t./ CREG (A.R. nr. 2008/AR/3214). 
24

 Naar deze bekrachtigingswet wordt gerefereerd om aan te tonen dat deze wet er is gekomen na 
overleg met de Gewesten. De Gewesten waren dus wel degelijk op de hoogte van de aanrekening 
van injectietarieven. 
25

 Wet van 15 december 2009 houdende bekrachtiging van diverse Koninklijke Besluiten genomen 
krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 
(B.S. 23 december 2009). 
26

 Hand. Kamer 2009-2010, 12 november 2009, nr. 120, p. 23: “We hebben in het Overlegcomité 
beslist om aan de CREG te vragen om de mogelijkheid van injectietarieven en de impact ervan op de 
consumenten te bestuderen. Op basis daarvan zullen wij beslissen of een wetswijziging te 
verantwoorden is.” 
27

 Verslag namens de Commissie Bedrijfsleven, Parl.St., Kamer 2008-2009, nr. 2191/002, p. 5.  
28

 Hand. Vl.Parl. 2009-2010, 15 oktober 2009, nr. C26-WON2, p. 6. 
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I.1.3 Samenvattende conclusie van de juridische analyse  

 
19. Op basis van de gemaakte juridische analyse in randnummers 5 t/m 18 blijkt, dat:  

1 - er geen juridisch conflict bestaat binnen het Europees rechtskader én tussen dit 

Europees rechtskader en de Belgische wetgeving, voor wat betreft de aanrekening 

van injectietarieven. 

2 - er geen juridisch conflict bestaat binnen de Belgische wetgeving, zijnde tussen de 

federale en de gewestelijke regelgeving. 

Wel is het zo dat eventueel binnen de werkzaamheden van een specifiek daarvoor op te 

richten werkgroep een aantal verduidelijkingen kunnen worden aangebracht aan de 

bestaande wetgeving. Specifiek wordt gedacht aan de invulling van de begrippen ‗belang‘ en 

‗aanzienlijk bijkomende kosten‘ en de aanrekening van heffingen aan decentrale 

producenten. 

   

I.2. Analyse van de praktische toepassing van 

injectietarieven 

 

 
20. De problematiek rond de injectietarieven plaatsen we in het ruimer kader van smart 

grid. Ingevolge de uitvoering van Richtlijn 2009/72/EG § 27 moeten de lidstaten de 

modernisering van distributienetwerken bevorderen, bijvoorbeeld door de invoering van 

slimme netwerken (smart grids), die op zodanige wijze moeten worden opgezet dat 

gedecentraliseerde opwekking en energie-efficiëntie worden bevorderd. 

 

Dit houdt in dat er een intelligent systeem wordt opgezet om de elektriciteit die in het net 

vloeit en die van het net wordt afgenomen te kunnen monitoren. Een slimme meter is hier 

een onderdeel van. Een smart grid maakt het mogelijk om hernieuwbare energiebronnen 

zoals windenergie en zonne-energie op het net te integreren. Het aankoppelen van 

hernieuwbare energiebronnen en WKK-installaties kan nu ook al, maar in de toekomst zal 

een aanpassing van het transmissie- en distributienet nodig zijn om de stijging van 

decentrale productie te kunnen opvangen en te kunnen opvolgen29. Het gaat hierbij dus niet 

                                                 
29

 Een toename van decentrale productie op het distributienet leidt o.a. tot een toenemend belang van 
een eigen dispatching op het distributienet. 
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enkel om aanpassingen aan de netten zelf, maar ook om aanpassingen aan het beheer van 

deze netten. 

 
I.2.1 België  

 

I.2.1.1 Transmissie  

 
21. Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 voorziet in de mogelijkheid voor de 

transmissienetbeheerder om injectietarieven aan te rekenen. 

 

Ook de transmissienetbeheerder in België (Elia) rekent, zij het niet rechtstreeks, tarieven 

aan voor de productie door lokale productie-eenheden, dat wil zeggen de productie-

eenheden met een injectiepunt identiek aan het afnamepunt.  

 

Het systeem bestaat erin dat de service getarifeerd wordt die Elia moet (kunnen) leveren op 

het ogenblik dat dergelijke productie-eenheid uitvalt en de nodige energie via het 

transmissienet moet geleverd worden.  Daarvoor moet het transmissienet over de nodige 

(reserve-)infrastructuur beschikken, moet het elektrisch systeem opgevolgd worden en 

moeten de nodige ondersteunende diensten geleverd worden om het evenwicht te 

verzekeren. 

 

Het stelsel is een tarifering van de kosten van een mogelijke afname, eerder dan de 

tarifering van de injectie zelf. Dat wordt duidelijk omdat bij een netto injectie in het 

transmissienet, de netto injectie zelf niet wordt getarifeerd, maar wel het bruto begrensd 

vermogen en de bruto begrensde energie. 

 

22. De parameters die worden gebruikt zijn: het bruto begrensd vermogen30 en de bruto 

begrensde energie31. Op deze volumeparameters worden afnametarieven toegepast, maar 

                                                 
30

 Het bruto begrensde vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, 
indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit 
toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit 
toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties 
dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve 
waarde, is het bruto begrensde vermogen gelijk aan nul.  
31

 De bruto begrensde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de integraal van 
het bruto begrensde vermogen in dit toegangspunt voor de periode.  
Met andere woorden, indien  

• P
belasting

(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een 

toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  
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door de samenstelling van parameters wordt eveneens rekening gehouden met decentrale 

productie, zonder dat deze in het transmissienet geïnjecteerd wordt. In bijlage 4a kan een 

uittreksel gevonden worden uit de gepubliceerde tarieven van Elia System Operator voor de 

regulatoire periode 2008-2011, waarin een verklaring van de gehanteerde definities wordt 

gegeven. 

 

Bij de berekening van het bruto begrensd vermogen en de bruto begrensde energie wordt 

rekening gehouden met een vermogensgrens van 25 MW. Dit wil zeggen dat voor 

installaties met een geïnjecteerd vermogen van meer dan 25 MW, enkel het vermogen 

boven de 25 MW in rekening wordt gebracht. 
 

Als voorbeeld wordt volgende situatie gegeven: voor een belasting van 100 MW (voor een 

gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW door een lokale productie geassocieerd met 

de belasting:  

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

• Bruto begrensd vermogen  

= 100 MW – 40 MW 

= 60 MW 

• Bruto begrensde energie  

= (100 MW – min(40 MW, 25 MW)) * ¼ (=15 minuten) 

=  (100 MW – 25 MW) * ¼ 

= 75 MW * ¼  

=18,75 MWh.  

 

                                                                                                                                                        
• P

productie
(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  
is de bruto begrensde energie, voor de periode per, gelijk aan  
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23. Concreet betekent dit dat decentrale producenten o.b.v. de parameter bruto 

begrensde energie een injectiebijdrage leveren voor: 

 Systeembeheer (tarief afhankelijk van het spanningsniveau32): € 0,5419 / MWh tot € 

1,2910 / MWh 

 Ondersteunende diensten: balancing, spanningsregeling en reactieve energie (tarief 

afhankelijk van het spanningsniveau33): € 0,9553 / MWh tot € 0,9722 / MWh 

 

 
24. De kosten voor de reserve-infrastructuur die Elia ter beschikking moet houden, 

worden geraamd op 20% van de eigenlijke infrastructuurkosten. Die totale kosten worden 

gedekt door een tarief ‗Bijkomend vermogen op jaarbasis‟. De tarieven hiervoor kunnen in 

bijlage 4b gevonden worden.  

 

I.2.1.2 Distributie  

 
25. Het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 voorziet in de artikelen 9 t/m 13 een 

overzicht van de volledige tariefstructuur voor de DNB‘s, met daarbij vermelding van de 

relevante (vb. aanrekening op injectie en/of afname) parameters per tariefcomponent. De 

tariefstructuur is als volgt opgebouwd:  

 

 Basistarief - Gebruik van het net 

 Systeembeheer 

 Meten, tellen en opnemen 

 Openbare dienstverplichtingen 

 Gebruik transmissienet 

 Regeling van spanning en reactief vermogen 

 Compensatie van netverliezen 

 Niet respecteren van aanvaard programma 

 Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies 

 

waarbij voor elke voorziene tariefcomponent een aanrekening wordt voorzien op zowel 

injectie als afname. 

                                                 
32

 In 380/220/150 kV-netten: € 0,5419 / MWh. Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-
netten: € 0,7774 / MWh. In 70/36/30 kV-netten: € 1,1933 / MWh. Bij de uitgang van de transformaties 
naar de middenspanning: € 1,2910 / MWh.  
33

 In 380/220/150 kV-netten, bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten en in 
70/36/30 kV-netten: € 0,9553 / MWh. Bij de uitgang van de transformaties naar de middenspanning: € 
0,9722 / MWh.  
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Op basis van overleg, voorafgaand aan de indiening van de tariefvoorstellen 2009 - 2012, 

tussen de CREG en de DNB‘s werd overeengekomen om geen injectiecomponent te 

voorzien bij de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet. Een 

dergelijke aanrekening van kosten voor gebruik van het transmissienet aan de decentrale 

producenten aangesloten op het distributienet, zou overigens in strijd zijn met de Europese 

regelgeving (zie randnummer 10). 

 

26. Artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 voorziet een vrijstelling 

van het ‗Basistarief - Gebruik van het net‘ voor productie-eenheden van 

elektriciteitsopwekking via hernieuwbare energiebronnen of via kwalitatieve WKK waarvan 

het geïnstalleerde vermogen kleiner is dan 5 MWe. Installaties met een vermogen boven de 

5 MWe genieten eenzelfde vrijstelling van het basistarief voor injectie, behalve wanneer 

deze productie-eenheden aangesloten zijn op infrastructuurdelen waarvoor het belang van 

dit type eenheden aanzienlijke bijkomende kosten genereert.  

 

De problematiek van definiëring van de begrippen ‗belang‘ en ‗aanzienlijke bijkomende 

kosten‘ werd reeds behandeld bij de juridische analyse (randnummer 16). De CREG zal een 

werkgroep oprichten die zich met deze specifieke problematiek zal bezighouden, teneinde te 

komen tot een concrete invulling van voormelde begrippen. 

 
27. De CREG keurde in de loop van het jaar 2009 voor een aantal DNB‘s de tarieven 

voor de regulatoire periode 2009 -2012 goed. Dit gebeurde voor:  

 

 IMEWO, IVERLEK, GASELWEST, IVEKA, IMEA, INTERGEM, SIBELGAS Noord 

(Vlaamse gemengde DNB‘s met als exploitatiemaatschappij Eandis): vanaf 1 juli 

2009;  

 IEH, SIMOGEL, SEDILEC, INTERLUX, INTERMOSANE, IDEG, INTEREST (Waalse 

gemengde DNB‘s met als exploitatiemaatschappij Ores): vanaf 1 oktober 2009;  

 SIBELGA (Brusselse gemegde DNB met als exploitatiemaatschappij BNO): vanaf 1 

oktober 2009;  

 AIEG en AIESH (Waalse zuivere DNB‘s): vanaf 1 oktober 2009.  

 

AIEG en AIESH hebben in hun goedgekeurde tariefvoorstellen geen injectietarieven 

voorzien, waardoor de aanrekening van injectietarieven binnen het gereguleerd kader 

van de meerjarentarieven, op dit ogenblik, enkel door de DNB‘s van de gemengde sector 

gebeurt. Uit de overzichtstabel opgenomen hieronder blijkt duidelijk dat ook de DNB‘s 
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van de zuivere sector in hun aan de CREG voorgelegde tariefvoorstellen injectietarieven 

voorzien34. Voor deze DNB‘s gelden echter opgelegde tarieven, die gelijk werden gesteld 

aan de tarieven 2008.  

 

Tabel 1: Tariefcomponenten injectietarieven in tariefvoorstellen 

 

Figuur: Tariefcomponenten injectietarieven in tariefvoorstellen

Brussel 

TARIEF

Vlaamse 

gemengde DNB's 

(Eandis)

Vlaamse zuivere 

DNB's EV/GHA AGEM PBE DNB BA

Waalse gemengde 

DNB's (Ores) Tecteo Wavre AIEG AIESH

Brusselse 

gemengde DNB 

(BNO)

Onderschreven vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Systeembeheer X X X X X n.v.t. X n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Meten  & tellen X X X X X X

Compensatie van netverliezen X X X X

Heffing: Retributiereglement X X

Heffing: Lasten niet-

gekapitaliseerde bijkomende 

pensioenen X X X X

De gebruikte afkorting ‗n.v.t.‘ (= niet van toepassing) wordt gebruikt om aan te duiden dat door deze DNB's er geen injectietarieven worden voorzien.

Wat betreft het onderschreven vermogen, wordt geen aansluiting van productie-installaties verwacht boven 5 MW die aanzienlijke bijkomende kosten met zich meebrengen. 

De netbeheerders verwachten er geen omzet, dus worden voor de regulatoire periode 2009 -2012 er geen kosten aan toegewezen.

Vlaanderen Wallonië

 

 

Deze tabel geeft een aantal duidelijke trends weer. In eerste instantie gaat het om de DNB‘s 

die via een exploitatiemaatschappij een groter gebied dekken en dus eerder geconfronteerd 

worden met decentrale productie, die injectietarieven voorzien, met uitzondering van 

Sibelga. Dit terwijl de andere DNB‘s voor de eerste meerjaren regulatoire periode geen 

injectietarieven voorzien, behalve DNB‘s die met een zeer specifieke injectieproblematiek 

worden geconfronteerd, zijnde de Antwerpse Haven (EV/GHA)35 en AGEM36.  

 

28. De injectie op laagspanning kan niet gemeten worden, aangezien de residentiële 

klanten, op een aantal pilootprojecten na, niet beschikken over telegelezen meters. De niet-

telegelezen meters draaien immers bij injectie achteruit, en worden injectie en afname 

rechtstreeks gecompenseerd. Aldus kunnen geen injectietarieven aangerekend worden o.b.v 

de proportionele term. Een vermogensmeting op laagspanning is er niet.  

                                                 
34

 Voor INFRAX betreft dit het tariefvoorstel van juni 2009.  
35

 EV/GHA: de Antwerpse Haven voorziet een enorm potentieel aan decentrale productie, wat zich 
reeds manifesteert in de installatie van windmolens, maar waar ook de massale installatie van 
photovoltaïsche cellen wordt verwacht.  
36

 AGEM: de gemeente Merksplas die met zijn uitgebreide populatie aan tuinders een boom heeft 
gekend in de installatie van WKK‘s, waardoor de netto-afname van het AGEM-net nu nog slechts de 
helft bedraagt van de netto-injectie.  
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Echter, ingevolge de uitvoering van de Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie 

bij het eindverbruik en energiediensten zal het aantal telegelezen meters toenemen. De 

Richtlijn noemt telegelezen meters (smart meters) als een van de maatregelen ter 

verbetering van energie-efficiëntie. Tevens legt de Europese Richtlijn 2009/72/EG op dat, bij 

een positieve evaluatie van de telegelezen meters (smart meters), tegen 2020 minstens 80% 

van de consumenten hiervan moet voorzien zijn. In het geval van de telegelezen meters is 

het wel mogelijk om de injectie te meten.  

 

I.2.2 Buitenland 

 

I.2.2.1 Groot-Brittannië37 

 
29. Het tariefsysteem in Groot-Brittannië werkt volgens de Common Distribution Charging 

Methodology (= CDCM). De tariefcomponenten38 in het systeem van de CDCM zijn:  

a. Unit charge  

b. Fixed charge 

c. Capacity charge 

d. Reactive power charge 

 

                                                 
37

 Electricity distribution structure of charges project: DNO‘s proposals for a common methodology at 
lower voltages (september 2009); 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/ElecDist/Policy/DistChrgs/Documents1/CDCM%20decision%20do
c%20201109%20(2).pdf, Draft common distribution charging methodology (August 2009); 
http://www.ssepd.co.uk/SSEInternet/uploadedFiles/Power_Distribution/Technical_information/Comme
rcial_policy_consultations/CDCM/AppendixBCDCMMethodology.pdf, Electricity distribution structure 
of charges: the common distribution charging methodology at lower voltages; 

http://www.ofgem.gov.uk/Networks/ElecDist/Policy/DistChrgs/Documents1/CDCM%20decision%20do
c%20201109%20(2).pdf, Distribution network connection: charging principles and options (2002); 
http://www.berr.gov.uk/files/file15165.pdf.  
38

 De unit charge is afhankelijk van de hoeveelheid geïnjecteerde energie en wordt uitgedrukt in 
pence/kWh.  
De fixed charge (uitgedrukt in pence/meetpunt/dag) is een vaste component die afhangt van  het 
service model van de decentrale producent. Het service model omvat alle zaken die enkel door de 
decentrale producent kunnen gebruikt worden en niet met de andere distributienetgebruikers kunnen 
gedeeld worden. In het Engels gebruikt men hiervoor de bewoording ‗sole-use assets‘. Een 
decentrale producent op laagspanning (onder 1 kV) kan gebruik maken van de zaken die hij reeds ter 
beschikking heeft voor zijn afname. Men kan denken aan meetapparatuur en kabels. Bij een klant op 
hoogspanning (tot 22 kV) zijn er voor injectie extra zaken nodig. Men kan denken aan extra kabels. 
De capacity charge (uitgedrukt in pence/kVA/dag) dient betaald te worden, ongeacht de hoeveelheid 
geïnjecteerde energie. De kosten die d.m.v. de capacity charge gerecupereerd worden zijn gelinkt 
aan de maximale capaciteitsvereisten voor injectie of afname.  
De reactive power charge (uitgedrukt in pence/kVArh) dient ter compensatie van de additionele 
capaciteit die de decentrale producent nodig heeft.  
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Specifiek voor decentrale productie worden enkel de volgende 3 tariefcomponenten 

aangerekend: 

 Unit charge 

 Fixed charge 

 Reactive power charge (niet bij alle installaties39) 

 

De invloed van injectietarieven is, sinds 1 april 2005, te vinden in de unit charge. Tot 31 

maart 2010 geldt volgens de CDCM dat dit injectietarief positief is. De decentrale producent 

dient dus te betalen voor injectie in het distributienet. Vanaf 1 april 2010, zijnde de start van 

de nieuwe regulatoire periode, verandert dit. Het injectietarief zal namelijk negatief worden. 

De decentrale producent zal dus worden beloond voor injectie in het distributienet. Op 

transmissieniveau40 is de unit charge afhankelijk van de locatie.  

 

 

I.2.2.2 Nederland  

 
30. De Nederlandse Energiekamer stelt dat men in Nederland een grootschalige 

ontwikkeling van decentrale productie kent. Voorlopig heeft dit nog niet geleid tot de 

invoering van producententarieven. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat het in 

relatie tot de totale omvang van de regionale netbeheerders toch vaak om relatief kleine 

gebieden gaat en de investering daarin gedragen kan worden door alle afnemers en terwijl 

dit niet tot onevenredige tariefstijgingen leidt. In het verleden had men injectietarieven op 

transmissieniveau. Dat was het zogenaamde Landelijk Uniform Producententarief (= LUP). 

Dit is echter sinds 2004 op € 0,00 geplaatst. 

 

                                                 
39

 Deze tariefcomponent geldt niet bij non-half-hourly metered klanten. Dit zijn de residentiële klanten. 
De tariefcomponent geldt wel bij half-hourly metered klanten. Deze laatste groep van klanten 
beschikken over een teller die het verbruik meet per half uur.  
40

 Bij decentrale productie op het transmissienet zal de unit charge ofwel positief zijn, ofwel negatief, 
afhankelijk van de specifieke locatie. Men kan in het geval van Groot-Brittannië denken aan de regio 
rond Londen, alwaar het transmissienet eerder ‗vraaggestuurd‘ is. De vraag overtreft immers de 
decentrale productie. Indien het transmissienet ‗productiegericht‘ is, men denkt hierbij aan de 
windmolenparken in Schotland, dan zal de unit charge positief zijn en worden aldus injectietarieven 
aangerekend.  
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I.2.2.3 Frankrijk41  

 
31. In Frankrijk worden injectietarieven aangerekend op transmissieniveau sinds de 

eerste tarifaire periode die van start gegaan is op 1 november 2002. Het injectietarief 

bedraagt € 0,19 / MWh. Deze injectietarieven zijn geldig op de hoogspanningsnetten van 

225 kV en 400 kV. Op distributieniveau kent men geen injectietarieven. 

 
 

I.2.2.4 Ierland42 

 
32. De opbrengsten voor de Ierse transmissienetbeheerder, EirGrid, worden 

onderverdeeld in beheersbare kosten en externe kosten. 25% van de beheersbare kosten 

wordt gedragen door de producenten. Alle overige kosten worden gedragen door de 

afnemers. In Ierland kent men zo, sinds 2000, injectietarieven op transmissieniveau en in 

sommige gevallen voor decentrale producenten op distributieniveau. 

 

33. De enige tariefcomponent die wordt aangerekend aan producenten is de network 

capacity charge. Indien een productie-installatie rechtstreeks aangesloten is op het 

transmissienet dient de producent de network capacity charge te betalen aan EirGrid. Ook 

indien de decentrale producent onrechtstreeks op het transmissienet is aangesloten, 

namelijk via het distributienet en groter is dan 10 MW, dan betaalt deze de network capacity 

charge. De decentrale productie kleiner dan 10 MW betaalt geen network capacity charge. 

 

34. Voor autoproducenten43 en WKK‘s geldt dat men als producent gemiddeld € 421,26 / 

MW / maand aan EirGrid dient te betalen.  

 

                                                 
41

 Proposition de la CRE relative aux tarifs d‟utilisation des réseaux publics de transport et de 
distribution d‟électricité (26 februari 2009) ; 
http://www.cre.fr/fr/acces_aux_reseaux/reseaux_publics_d_electricite/tarification_acces_aux_reseaux 
42

 Explanatory paper for 2007/2008 statement of charges (augustus 2008); 
http://www.eirgrid.com/media/Explanatory%20Paper%20for%20the%202007-
02008%20Statement%20of%20Charges.pdf. EirGrid: Statement of charges: Applicable from 1 
February 2010 to 30 September 2010. (februari 2010); http://www.eirgrid.com/media/2009-
2010%20Statement%20of%20Charges%20v1%201%20%2001%2002%202010%20(CER%20APPR
OVED).pdf. 
43

 Elektriciteit die wordt opgewekt voor hoofdzakelijk eigen gebruik.  
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35. Wat betreft windturbines die aangesloten worden op transmissieniveau betaalt men, 

afhankelijk van de locatie, een gemiddeld injectietarief van € 345,07 / MW / maand.  

Voor windturbines die aangesloten worden op distributieniveau betaalt men een gemiddeld 

injectietarief van € 236,6 / MW / maand. Ook de injectietarieven op distributieniveau zijn 

afhankelijk van de locatie in het distributienet.  

 

I.2.2.5 Zweden44 

 
36. Zweden kent zowel op transmissie- als op distributieniveau injectietarieven. Deze 

injectietarieven worden aangerekend aan productie-installaties boven de grens van 1,5 MW. 

Zowel op transmissie- als op distributieniveau geldt voor productie-installaties boven de 

grens van 1,5 MW een incentive o.b.v. locatie. Indien een productie-installatie in het noorden 

van Zweden gevestigd is, dan zal deze injectietarieven aangerekend krijgen. Indien de 

productie-installatie in het zuiden van Zweden is gevestigd, dan wordt deze beloond via een 

negatief injectietarief. In de berekening van de injectietarieven worden de marginale 

netverliezen weerspiegeld. Zo bekomt men een injectietarief dat kan variëren tussen + € 

4,33 / MWh en - € 4,33 / MWh, afhankelijk van de locatie in Zweden. 

 

I.2.2.6 Noorwegen45 

 
37. In Noorwegen kent men zowel op transmissie- als op distributieniveau een 

injectietarief. Het injectietarief bestaat uit een vaste component en een energiecomponent. 

De vaste component bedraagt in 2010 € 1,00 per geïnjecteerde MWh, zowel voor het 

transmissienet als het distributienet. Het volume waarmee dit bedrag wordt vermenigvuldigd 

om het vast bedrag te bekomen, is het gemiddelde van de productie in de voorgaande 10 

jaren. Voor productie-installaties kleiner dan 1 MW wordt het volume vastgesteld op 30% 

van de geïnstalleerde capaciteit vermenigvuldigd met 5000 uren.  

 

Een speciaal tarief van € 0,15 / MWh wordt gebruikt voor nieuwe productie-installaties die 

gunstig gelokaliseerd zijn in het transmissienet.  

 

                                                 
44

 Svenska Kraftnät: energy market: national grid: charges for utilizing the national grid; 
http://www.svk.se/Start/English/Electricity-market/Electricity/National-Grid/Charges1/ 
45

 Norwegian Water Resources and Energy Directorate: electricity market: transmission tariffs: input of 
power; http://www.nve.no/en/Electricity-market/Transmission-Tariffs/Input-of-power-/. 
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38. Via de energiecomponent dienen de marginale netverliezen gecompenseerd te 

worden. De waarde van de netverliezen is gebaseerd op de op dat moment geldende 

marktprijs voor elektriciteit. Indien de extra input van elektriciteit leidt tot een stijging van de 

netverliezen, dan dient de producent extra te betalen bovenop de initiële kost van € 1,00 / 

MWh. Indien de netverliezen echter zouden dalen door de extra injectie, dan wordt de 

producent hiervoor beloond.  

 

I.2.2.7 Denemarken46 

 
39. Het injectietarief op transmissieniveau bedraagt in het westen van Denemarken € 

0,60 / MWh. In het oosten van Denemarken bedraagt het injectietarief € 0,30 / MWh.  

 

Indien op de Deense transmissienetbeheerder, Energinet.dk, een ‗koopverplichting47‘ rust, 

dan zijn windturbines en WKK‘s vrijgesteld van deze injectietarieven. Indien Energinet.dk de 

koopverplichting niet heeft, dan dienen windturbines en WKK‘s de vermelde injectietarieven 

te betalen. Deze methode geldt zowel voor windturbines die aangesloten zijn op het 

transmissienet als op het distributienet.  

 

Voor de overige productie-installaties o.b.v. hernieuwbare energie en WKK‘s gelden feed-in48 

tarieven, deze dienen dus geen injectietarieven te betalen.49  

 

                                                 
46

 Energinet.dk – electricity – tariffs for the first quarter of 2010; 
http://www.energinet.dk/en/menu/Market/Tariffs+and+prices/Electricity+Transmission+tariffs/Electricity
+-+Tariffs+for+the+first+quarter+of+2010.htm. 
47

 De Deense TSO, Energinet.dk, zorgt als koopplichtige voor de verkoop van de opgewekte 
elektriciteit op de Nord Poolmarkt. De begunstigden zijn eigenaars van windturbines:  

 die gebouwd zijn vóór 31 december 2002 

 windturbines met een vermogen onder of gelijk aan  25 kW. 
48

 Support schemes for new electricity producing units in Denmark.  
49

 Volgens de Settlement of environmentally-friendly electricity generation van Energinet.dk dienen 
slechts in weinige gevallen productie-installaties o.b.v. hernieuwbare energie en WKK injectietarieven 
te betalen. Dit gebeurt dan via de verantwoordelijke voor balancing. Dit is afhankelijk van 
productietechnologie en datum van in gebruik name; 
http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/19B61850-C2C0-46F9-A224-
23C5CAF89037/0/RegE_Settlementofenvironmentallyfriendlyelectricitygeneration.pdf.  
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I.2.2.8 Finland50 

 
40. Productie-installaties die aangesloten zijn op het transmissienet en die injecteren in 

het transmissienet51 betalen in de periode 2008 – 2011 een injectietarief van € 0,30 / MWh 

voor het gebruik van het net.  

 

Voor het gebruik van het distributienet in Finland betaalt de eigenaar van een decentrale 

productie-installatie een maximaal injectietarief van € 0,70 / MWh.52 Het injectietarief op 

distributieniveau werd voor het eerst geïntroduceerd op 1 februari 2008.  

 

I.2.2.9 Samenvattende tabel  

 

Tabel 2: Aanrekening van injectietarieven in het buitenland
53 

 

Injectietarieven (+ of -) Transmissienet  Distributienet 

Groot-Brittannië x n.v.t. 

Nederland n.v.t. n.v.t. 

Frankrijk x n.v.t. 

Ierland x x 

Zweden x x 

Noorwegen x x 

Denemarken x x 

Finland x x 

 

                                                 
50

 Fees for grid service (2008); http://www.fingrid.fi/portal/in_english/services/grid_service/. 
51

 Het transmissienet in Finland omvat 400 kV, 220 kV en 110 kV.  
52

Finnish Energy Market Authority. Ter illustratie: Fortum Espoo (DNB in Helsinki) rekent een 
injectietarief aan van € 0,50 / MWh. Turku Energia (DNB in Turku) rekent een injectietarief aan van € 
0,00 / MWh.  
53

 N.v.t. wijst op het feit in deze gevallen geen injectietarieven worden aangerekend. De toepassing 
van injectietarieven is geen algemene regel in de EU.  
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I.2.2.10 Voorstel van Europese Guidelines 

 

41. Op Europees vlak neemt de Europese Commissie het initiatief om te komen tot een 

harmonisatie van de injectietarieven op transmissieniveau. Voor heel Europa zouden de 

gemiddelde tarieven binnen de prijsvork van € 0,00 tot € 0,50 / MWh liggen.  

 

Voor Groot-Brittannië en Ierland is de prijsvork € 0,00 tot € 2,50 / MWh.54 

 

Voor Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland ligt het voorstel van ENTSO-E tussen € 

0,00 tot € 1,20 / MWh.55 De overeenkomst wordt een binding guideline. De overeenkomst 

tussen de lidstaten van de EU en Noorwegen is dan juridisch afdwingbaar, maar valt niet in 

de categorie van Richtlijnen en Verordeningen.  

 

 

I.2.3 Samenvattende conclusie van de analyse van de 

praktische toepassing van injectietarieven 

 

42. Op basis van de analyse van zowel de Belgische als een aantal buitenlandse 

transmissie- en distributienetbeheerders in randnummer 21 t/m 41 blijkt, dat:   

1- In België: Elia als transmissienetbeheerder, zij het impliciet, ook kosten aanrekent 

aan de decentrale producenten en dat de meeste DNB‘s injectietarieven hebben 

voorzien in hun tariefvoorstellen 2009 - 2012. 

2- In het buitenland: eveneens toepassing wordt gemaakt van injectietarieven en dit 

zowel op het transmissie- als op het distributieniveau. In de meeste landen wordt 

binnen de injectietarieven wel rekening gehouden met een lokalisatieprikkel, 

waarbij injectietarieven een extra dimensie als beleidsinstrument kennen. 

3- Binnen de EU zijn goedgekeurd guidelines voor de harmonisering van de 

injectietarieven op het transmissieniveau. 

                                                 
54

 Bij de berekening van de door de producenten betaalde totale transmissienettarieven worden niet 
meegerekend: 
(1) de door de producenten betaalde tarieven voor materiële activa die vereist zijn voor de verbinding 
met het systeem of de modernisering van de verbinding; 
(2) de door de producenten betaalde tarieven in verband met ondersteunende diensten; 
(3) de door de producenten betaalde specifieke tarieven voor systeemverliezen. 
55

 ETSO response to the EC consultation document on harmonization of transmission tarification 

(maart 2009); http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/el_cross-border_committee/el_cross-
border_committee_17_12_09_etso_response_to_itc_consultation.pdf.  
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I.3.  Consultatie betrokken partijen 

 
I.3.1. Consultatie 

 
43. In het kader van de vraag om advies door de Minister rond de problematiek van de 

injectietarieven werden verschillende vergaderingen gehouden met de relevante 

stakeholders. Hieromtrent verwijst de CREG naar de volgende vergaderingen die gehouden 

werden: 

 2 februari 2010: ODE, EDORA, COGEN, FEBEG en Febeliec. Voor het verslag van 

deze vergadering wordt gerefereerd naar bijlage 1. 

 3 februari 2010: Intermixt, Inter-Regies en Elia. Voor het verslag van deze 

vergadering wordt gerefereerd naar bijlage 2. 

 24 februari 2010: regionale regulatoren - VREG, Brugel en CWaPE. Voor het verslag 

van deze vergadering wordt gerefereerd naar bijlage 3. 

 

Volgende opmerkingen werden door de stakeholders gelanceerd. Bijhorend zijn ook de 

antwoorden van de CREG te vinden: 

 

 Opmerking 1: De Europese Richtlijnen ter bevordering van de hernieuwbare 

energiebronnen laten geen injectietarieven toe.  

Antwoord CREG: Een mogelijk conflict tussen de Europese Richtlijnen56 werd 

onderzocht. De juridische analyse hiervan kwam aan bod in randnummers 5 t/m 10. 

Uit de analyse blijkt dat de Europese Richtlijnen wel degelijk toelaten om 

injectietarieven te voorzien. In dit kader wordt tevens verwezen naar de toepassing 

van injectietarieven in het buitenland en naar de Europese guidelines ter 

harmonisering van de injectietarieven op transmissieniveau.  

 Opmerking 2: De injectietarieven belemmeren, als federale maatregel, de stimulering 

van hernieuwbare energie en WKK, die als een regionale bevoegdheid gelden.  

Antwoord CREG: In randnummers 17 en 18 is de juridische analyse van deze 

opmerking terug te vinden. Daaruit blijkt dat de federale injectietarieven in geen geval 

een inbreuk vormen op de gewestelijke bevoegdheden inzake hernieuwbare 

energiebronnen.   

                                                 
56

 De opeenvolgende Richtlijnen 96/92/EG, 2003/54/EG en 2009/72/EG betreffende 
gemeenschappelijk regels voor de interne markt voor elektriciteit en de Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG.  
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 Opmerking 3: De DNB‘s kaarten de technische problemen aan. Decentrale productie 

heeft een negatieve impact op het distributienet. De DNB‘s spreken over volgende 

technische problemen waarmee zij geconfronteerd worden bij een toenemende 

decentrale productie: 

o Verhoging netverliezen (beperkte synchronisatie injectie / afname) 

o Bijkomende investeringen in o.a. smart grid 

o Dispatching wordt noodzakelijk op DNB-niveau 

o Spanningscontrole 

Antwoord CREG:  

Op basis van internationale studies57 lijkt ook de wetenschappelijke wereld niet tot 

een eenduidig standpunt te komen over de voor- en nadelen van decentrale 

productie op het distributienet. 

Er zijn enerzijds voordelen verbonden aan decentrale productie. Immers, indien de 

lokaal geproduceerde elektriciteit ook lokaal kan verbruikt worden, nemen de 

netverliezen af. Decentrale opwekking op beperkte schaal en dicht bij de 

eindafnemer leidt tot minder netverliezen. Voorgaande redeneringen worden 

gestaafd door wetenschappelijk onderzoek. Deze beweringen werden ook naar voren 

gebracht door een groep stakeholders. Hierbij wenst de CREG wel expliciet te 

vermelden dat deze studies de realiteit op de Belgische distributienetten niet lijken te 

onderschrijven. ODE, EDORA en COGEN hebben twee studies aangeleverd58.  

                                                 
57

 Standpuntendocument decentrale opwekking (Energiekamer); 
http://www.energiekamer.nl/images/12_18957_tcm7-4477.pdf, Local energy: turning consumers into 
producers (UK House of Commons, trade & industry committee); 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmtrdind/257/257.pdf, Review of 
distributed generation (OFGEM); 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Techn/NetwrkSupp/DistrGen/Documents1/Review%20of%20Distri
buted%20Generation.pdf, The potential benefits of distributed generation (Amerikaans Ministerie van 
Energie); http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/1817_Study_Sep_07.pdf, Integration of 
distributed generation into the UK power grid (Centre for sustainable energy & distributed generation); 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/TADG/Documents1/DGSEE_EWP_DG_Va
lue_Paper_v3_0.pdf. E-Connect Consulting – for UK department of trade & industry – Accomodating 
distributed generation – network design issues for DG & network modifications and indicative costs. 
58

 Eerste studie: Power system operation with large-scale wind power in liberalised environments 
(Ummels, 2009); http://www.uwig.org/Ummels_PhDThesis.pdf.  Tweede studie: Convertor-
gekoppelde decentrale generatoren en netkwaliteit in laagspanningsnetten (Renders, 2009); 
http://www.firw.ugent.be/doctoraat/doctoraten/default2.jsp?param=doctoratendetail_NL&drs=236&lan
g=NL. Deze handelen enerzijds over de integratie van windmolenparken in het Nederlandse 
elektriciteitsnet. Daarbij worden technische problemen, zoals spanningsstijging, bevestigd. Een nieuw 
design van het transmissie- en distributienet dringt zich op. De tweede studie handelt over de 
technische aspecten van harmonische demping. Een bi-directionele volle-brug convertor heeft als 
voordeel dat deze ervoor zorgt dat zowel de harmonische vervorming als de spanningsdips gedempt 
worden. Actieve filters kunnen de harmonische stromen van vervuilende gebruikers filteren. Het 
nadeel van de bi-directionele volle-brug convertor en de actieve filters is dat deze de netverliezen 
doen toenemen. Samengevat: zeker voor meer landelijke netten, lijkt het gebruik van stuurbare 
convertoren bij locale productie zeer nuttig, op voorwaarde dat ze niet volledig automatisch zijn 
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Anderzijds zijn er echter ook belangrijke nadelen verbonden aan decentrale 

productie. De negatieve gevolgen voor het distributienet betreffen een verhoging van 

de netverliezen en een spanningsstijging in de kabels. De aangehaalde beweringen 

van de DNB‘s werden bovendien gestaafd door bijkomend aangeleverde 

documenten (zie bijlage 5 voor  concrete voorbeelden van een aantal DNB‘s). 

Indien injectie en afname in het distributienet perfect in evenwicht zijn, dan zal er een 

daling van de netverliezen optreden. Echter, een synchronisatie bereiken tussen 

injectie en afname is technisch bijna nooit te verwezenlijken. De argumenten van de 

DNB‘s, m.b.t. een gebrek aan synchronisatie tussen injectie en afname met als 

gevolg een stijging in de netverliezen, worden tevens ondersteund door internationaal 

wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat behalve de toename van de 

netverliezen, ook de stijging van de spanning een technisch probleem vormt.  

 

 Opmerking 4: De decentrale producenten kaarten de onrechtvaardigheid aan van 

toepassing van injectietarieven op de tariefcomponent ‗lasten voor niet-

gekapitaliseerde bijkomende pensioenen‘.  

Antwoord CREG: Op basis van de juridische analyse, opgenomen in deze studie, lijkt 

deze situatie strikt genomen niet in strijd met de letter van het Koninklijk Besluit van 2 

september 2008 (er is geen expliciet verbod), maar zij botst wel met de meest voor 

de hand liggende interpretatie ervan (zijnde de a contrario interpretatie, die stelt dat 

het expliciet toelaten van de injectiefactor voor sommige toeslagen een impliciet 

verbod inhoudt voor de andere toeslagen). Immers de aanrekening van een 

injectiecomponent voor heffingen voor niet-gekapitaliseerde bijkomende pensioenen 

is niet expliciet voorzien in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008. 

De CREG stelt voor deze problematiek te behandelen binnen de werkzaamheden 

van een specifiek daarvoor opgerichte werkgroep, die zich o.a. kan buigen over de 

vraag of een aantal verduidelijkingen kunnen worden aangebracht aan de bestaande 

wetgeving.  

 

 Opmerking 5: In het kader van de Vlaamse groenestroomdoelstellingen werden 

minimumbedragen vastgesteld waarvan producenten van elektriciteit uit 

hernieuwbare energie kunnen genieten. Deze minimumsteunbedragen werden 

recent geactualiseerd59, rekening houdend met de onrendabele top van de betrokken 

                                                                                                                                                        
ingesteld op maximale productie, en daardoor andere netproblemen (zoals toegenomen netverliezen) 
zouden veroorzaken.  
59

 Decreet van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 
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technologie. De aanrekening van de door de CREG recent goedgekeurde 

injectietarieven kon daarbij niet worden voorzien, waardoor de 

minimumsteunbedragen (= subsidie) mogelijk te laag werden ingeschat. 

Antwoord CREG: De tarifaire bevoegdheid van de CREG is gebaseerd op de drie 

pijlers die ook in de Europese wetgeving worden weerhouden: niet discriminerend, 

transparant en kostenreflectief. Daarbij dient de CREG deze principes toe te passen 

op de door de netbeheerders ingediende tariefvoorstellen. Indien de CREG geen 

inbreuken tegen deze basisprincipes kan vaststellen is zij verder niet bevoegd om 

aanpassingen aan de tariefvoorstellen aan te brengen60. Bijgevolg zijn het de DNB‘s 

die instaan voor de kostenverdeling tussen de in de wetgeving voorziene 

tariefcomponenten. Het Koninklijk Besluit 2 september 2008 voorziet de mogelijkheid 

om tarieven ten laste te leggen van de injectie en/of van de afname uitgebreid tot de 

vermogensterm. Ook hier heeft de CREG geen bevoegdheid om de voorgestelde 

verdeling te wijzigen.  

Als tweede luik van het antwoord wenst de CREG te verwijzen naar het feit dat in de 

aan decentrale producenten toegekende subsidiemaatregelen61, rekening kan 

worden gehouden met de injectietarieven. 

 

 Opmerking 6: De decentrale producenten en de regionale regulatoren kanten zich in 

principe niet tegen de aanrekening van injectietarieven op zich, maar kanten zich wel 

tegen de aanrekening van injectietarieven onder de huidige vorm. De regionale 

regulatoren pleiten ervoor dat er een tariefsignaal moet kunnen gegeven worden 

door de DNB‘s naar de decentrale producenten. Via zo‘n localisatie-principe kan men 

de decentrale producenten aanmoedigen om zich op een voor het distributienet 

gunstige locatie te vestigen.  

                                                                                                                                                        
houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  
60

 Volgens de Verordening 715/2009 (Gasverordening) worden kostenverdelingsmechanismen en 
methoden voor tariefbepaling voor entry –en exitpunten goedgekeurd door de nationale regulerende 
instanties. De CREG kan dus aanpassingen aan de tariefvoorstellen aanbrengen. De CREG heeft 
deze bevoegdheid volgens Verordening 714/2009 niet bij elektriciteit. Verordening 714/2009 legt de 
voorwaarden vast voor grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit via het transmissienet.  
61

 In Vlaanderen wordt voor de berekening van de onrendabele toppen een beroep gedaan op het 
VITO. Deze onrendabele toppen berekening vormt de basis voor het vastleggen van de waarde van 
de groenestroomcertificaten die in Vlaanderen de belangrijkste stimulus vormen voor hernieuwbare 
energie. Het VITO werkt op dit moment aan een update van de onrendabele toppen studie van juni 
2006. 
In Wallonië wordt een gelijkaardige studie uitgevoerd door 3E. Een update voor de periode 2011 - 
2013, wordt voorzien in de loop van het jaar 2010. Voor Brussel wordt de waarde van de 
groenestroomcertificaten overgelaten door de marktwerking. Feit is wel dat in Brussel de decentrale 
productie een marginaal fenomeen blijft. 
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Antwoord CREG: Een eventueel localisatie-signaal kan worden gegeven door de 

DNB‘s, dit wordt op dit moment echter door geen enkele DNB voorzien. Naar de 

toekomst toe voorziet de Verordening (EG) nr. 714/2009 wel de mogelijkheid tot het 

voorzien van tarief locatiespecifieke signalen. De Verordening 714/2009 stelt in 

artikel 14 over tarieven voor toegang tot de netwerken in § 2 dat, in het op 

producenten en/of consumenten van toepassing zijnde tarief locatiespecifieke 

signalen op communautair niveau kunnen worden ingebouwd en rekening wordt 

gehouden met de omvang van de veroorzaakte netverliezen en congestie en met de 

investeringskosten voor infrastructuur. De algemene deadline voor toepassing door 

de lidstaten van het derde Europese wetgevend Energiepakket62 is 3 maart 2011. 

 

 Opmerking 7: De aanrekening van injectietarieven vormt een discriminatie voor 

decentrale productie t.o.v. centrale productie, aangezien er geen injectietarieven 

worden aangerekend door de DNB‘s voor geïnjecteerde elektriciteit afkomstig van het 

transmissienet.  

Antwoord CREG: Hier wenst de CREG te verwijzen naar het recente voorstel van 

Elia om op transmissieniveau over te gaan tot facturatie van werkelijke 

injectietarieven binnen de regulatoire periode 2012 – 2015. Het voorstel bevat twee 

tariefcomponenten, namelijk het gebruik van het net en de ondersteunende diensten.  

1. Via het tarief voor het gebruik van het net wenst men een onevenwichtige situatie 

recht te zetten. Uitgangspunt is dat de ‗incrementele kosten vanaf het bestaande 

net‘ betaald dienen te worden door de producenten via de aansluitingskosten. 

Zowel de productie-installaties die vóór als na 2002 werden aangesloten dienen 

deze aansluitingskosten te betalen. Er is echter een verschil in bijdrage tussen de 

productie-installaties die aangesloten werden vóór 2002 en na 2002.  

Vóór oktober 2002, zijnde de start van de liberalisering, betaalden de historische 

producenten een lager bedrag in aansluitingskosten dan de producenten die na 

2002 werden aangesloten. Een groot deel van de ‗incrementele kosten vanaf het 

bestaande net‘ ten gevolge van de aansluiting van productie-eenheden vóór de 

liberalisering, werden dus gesocialiseerd via de tarieven voor het gebruik van het 

net. Echter, de productie-eenheden die na 2002 werden aangesloten nemen 

deze kosten volledig op zich via de aansluitingskosten.  

Om deze situatie te corrigeren, stelt Elia een injectietarief voor op het gebruik van 

het net. De opbrengsten hiervan worden in mindering gebracht van de totale 

                                                 
62

 Third package = Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG en de Verordeningen (EG) 713/2009, (EG) 
714/2009 en (EG) 715/2009. 
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kosten die moeten gedekt worden via het tarief voor het gebruik van het net dat 

aan afname wordt aangerekend. Alle producenten zouden hieraan bijdragen. 

Echter, alle productie-installaties die na oktober 2002 in dienst werden genomen 

worden in het voorstel voor maximum 20 jaar vrijgesteld van dit injectietarief voor 

het gebruik van het net. In het kader van de Europese guidelines wordt een 

bedrag tussen € 0,00 en € 0,50 / MWh naar voren geschoven worden (zie 

randnummer 41).  

2. Het tarief voor ondersteunende diensten moet in het voorstel van Elia door alle 

producenten betaald worden. Elia stelt een tarief voor van € 0,67 / MWh. Voor 

hernieuwbare energie en WKK wenst Elia geen uitzondering toe te staan om 

twee redenen: 

a) Indien er een vrijstelling wordt gegeven voor productie-installaties o.b.v. 

hernieuwbare energie en WKK, zal de kost groter worden voor de overige 

productie-installaties.  

b) De toename van de kosten voor ondersteunende diensten wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt net door het beperkt voorspelbare 

leveringspatroon van diezelfde productie-installaties o.b.v. hernieuwbare 

energie en WKK. 

 

 Opmerking 8: De CWaPE pleit voor de afschaffing van de injectietarieven. Zij is 

voorstander van de oprichting van een federaal fonds, dat wordt gespijsd door een 

bijkomende heffing op de transmissienettarieven. De middelen uit dit fonds zouden 

worden aangewend om de kosten te dekken voor de netaanpassingen van het 

distributienet als gevolg van de toenemende decentrale productie. De verdere 

verdeling van het fonds zou geschieden volgens objectieve verdeelsleutels, om op 

die manier de distributienetbeheerders financieel tegemoet te komen, afhankelijk van 

de penetratiegraad van decentrale productie in hun gebied en de daaraan verbonden 

kosten voor de netaanpassingen.  

Antwoord CREG: De oprichting van een dergelijk federaal fonds is een zuivere 

beleidsbeslissing.  
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44. De ontwerptekst werd overgemaakt aan de stakeholders, die aldus de kans kregen 

om te reageren op de inhoud van de ontwerptekst. De relevante aanpassingen werden 

doorgevoerd. Indien er aanpassingen niet werden uitgevoerd, zijn de stakeholders hiervan 

op individuele basis op de hoogte gebracht.  De partijen die gereageerd hebben, zijn Inter-

Regies, INFRAX, Intermixt (bij monde van Sibelga en ORES), Febeliec, FEBEG (bij monde 

van Electrabel en SPE), EG/GHA, AGEM, ODE, EDORA en COGEN.  

 

 
I.3.2. Samenvattende conclusie bij de consultatie met de 
betrokken partijen 
 

45.  Tijdens de consultatievergaderingen met de betrokken stakeholders, werden 

volgende punten in randnummer 43 als zeer belangrijk onderscheiden:  

- De identificatie van voor- en nadelen van decentrale productie op zowel het 

transmissie- als het distributienet. Bijlage 5 bij deze studie neemt een aantal 

nota‘s op van DNB‘s die op basis van specifieke cases aantonen dat in hun geval 

decentrale productie eerder meer dan minder kosten veroorzaakt op het 

distributienet. De CREG heeft moeten vaststellen dat ook op basis van 

internationale studies er geen consensus bestaat over de eventuele voor- en 

nadelen. Van de decentrale producenten werden geen specifieke analyses 

ontvangen, die eventuele voordelen voor de netten kunnen aantonen. 

- De principiële aanvaarding van injectietarieven. Op basis van de consultaties 

lijken de meeste partijen zich te kunnen vinden in een zeker tariefsignaal dat 

gepaard gaat met het toenemend belang van decentrale productie. Het is vooral 

het aanrekenen van specifieke heffingen (vb. heffing voor niet-gekapitaliseerde 

bijkomende pensioenen) die voor sterke reactie zorgt. Maar waar de decentrale 

producenten niet voor wensen te betalen.  

De CREG stelt daarom voor deze problematiek in een afzonderlijke werkgroep 

verder uit te diepen. 

- Het gebruik van injectietarieven als beleidsinstrument, waarbij in de 

injectietarieven een lokalisatieprikkel wordt voorzien, teneinde te komen tot zowel 

economisch als maatschappelijk optimum. 

Dergelijke lokalisatiesignalen worden ook reeds in het buitenland gebruikt en 

worden expliciet voorzien in het derde Europese wetgevend Energiepakket. 

- De mogelijke discriminatie tussen decentrale en centrale producenten en 

daarmee gepaard gaand het ontbreken van injectietarieven op het 
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transmissieniveau. Wat betreft de invoering van injectietarieven op het 

transmissieniveau werkt de CREG aan een studie, waarbinnen een aantal 

voorstellen van Elia worden onderzocht. Rekening houdend met de meerjaren 

tariefperiodes, kunnen injectietarieven op transmissie ten vroegste tijdens de 

regulatoire periode 2012-2015 in voege treden. 

 

De door de stakeholders aangehaalde juridische problemen werden in randnummers 5 t/m 

18 van deze studie uitvoerig behandeld. 



  43/103 
 

 

II. BEREKENING IMPACT TYPEKLANTEN 

 

46. De tweede vraag die de Minister in zijn vraag om advies formuleerde was de 

berekening van de impact van een eventuele schrapping/vrijstelling van injectietarieven. De 

CREG heeft hiervoor een aantal scenario‘s uitgewerkt op basis van een selectie aan 

typeklanten (Eurostat). Concreet wordt aan de hand van twee scenario‘s de impact van 

volledige en partiële vrijstelling van injectietarieven op de typeklanten berekend.  

 

Aangezien op dit ogenblik enkel de Vlaamse en Waalse gemengde DNB‘s (met 

respectievelijke werkmaatschappijen Eandis en Ores) injectietarieven aanrekenen in 

navolging van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008, wordt onderstaande analyse 

hierdoor beperkt. O.b.v. tabellen van Eandis en Ores werd voor een aantal typeklanten, 

zijnde de typeklanten Dc, Ic, Ie en Ih163, een berekening gemaakt van de impact van 2 

scenario‘s op de factuurbedragen van afname van deze typeklanten. In de initiële situatie 

(tweede kolom) wordt het factuurbedrag gegeven van de afname van een typeklant in de 

situatie dat injectietarieven worden aangerekend. In scenario 1 werd uitgegaan van de 

aanrekening van injectietarieven, maar met schrapping van de tariefposten ‗belastingen, 

heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies‘. In scenario 2 werd uitgegaan van een 

volledige schrapping van de injectietarieven. Er werd een analyse gemaakt van het 

exploitatiejaar 2009.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
63

 Verbruik typeklant Dc: 3.500 kWh (1.600 kWh dag, 1.900 kWh nacht). Ic: 160.000 kWh. Ie: 
2.000.000 kWh. Ih1: 50.000.000 kWh (37.500.000 kWh normale uren, 12.500.000 kWh stille uren).  
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Tabel 3: Impact op factuurbedrag afname van een typeklant (Eandis) 

Tabel 3: Berekening impact typeklanten EANDIS

Afnametypeklanten Totaal verbruik

MWh

Jaarfactuur in €/jaar voor 

een afnametypeklant, 

waarbij decentrale 

producenten afzonderlijk 

worden  gefactureerd 

voor injectie € / MWh

Jaarfactuur in €/jaar voor 

een afnametypeklant, 

waarbij decentrale 

producenten afzonderlijk 

worden  gefactureerd 

voor injectie met 

uitsluiting van de 

heffingen € / MWh % Evolutie

Jaarfactuur in €/jaar voor 

een afnametypeklant, 

waarbij injectietarieven 

volledig worden 

geschrapt (decentrale 

producenten volledig 

vrijgesteld van bijdrage 

in de DNB-kosten) € / MWh % Evolutie

(A) (B) (C ) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) = ((D)-(B)) / (B) (G) (H) = (G) / (A) (i) = ((G)-(B)) / (B)

Dc 3,5 MWh € 186,56 € 53,3026 / MWh € 186,96 € 53,4183 / MWh 0,217% € 187,00 € 53,4289 / MWh 0,237%

Ic 160 MWh € 4.609,28 € 28,8080 / MWh € 4.626,48 € 28,9155 / MWh 0,373% € 4.647,92 € 29,0495 / MWh 0,838%

Ie 2.000 MWh € 23.015,98 € 11,5080 / MWh € 23.231,06 € 11,6155 / MWh 0,934% € 23.499,06 € 11,7495 / MWh 2,098%

Ih1 50.000 MWh € 43.486,02 € 0,8697 / MWh € 43.950,30 € 0,8790 / MWh 1,067% € 44.428,87 € 0,8886 / MWh 2,168%

(D) Het uitsluiten van de recuperatie van een deel van de heffingen op de decentrale producenten (= injectie), 

        zorgt ervoor dat er voor deze kosten een transfer gebeurt van injectie naar afname, waardoor de kostprijs (= jaarfactuur en €/MWh) voor de afnametypeklanten stijgt.

(G) Het volledig schrappen van de injectietarieven en dus van enige recuperatie van de kosten bij de decentrale producenten, 

        zorgt ervoor dat alle kosten van de DNB ten laste worden gelegd van de afname, waardoor de kostprijs (= jaarfactuur en €/MWh) voor de afnametypeklanten stijgt.

Scenario (1) -huidige situatie Scenario (2) Scenario (3)

 

 

Tabel 4: Impact op factuurbedrag afname van een typeklant (Ores) 

Tabel 4: Berekening impact typeklanten ORES

Afnametypeklanten Totaal verbruik

MWh

Jaarfactuur in €/jaar voor 

een afnametypeklant, 

waarbij decentrale 

producenten afzonderlijk 

worden  gefactureerd 

voor injectie € / MWh

Jaarfactuur in €/jaar voor 

een afnametypeklant, 

waarbij decentrale 

producenten afzonderlijk 

worden  gefactureerd 

voor injectie met 

uitsluiting van de 

heffingen € / MWh % Evolutie

Jaarfactuur in €/jaar voor 

een afnametypeklant, 

waarbij injectietarieven 

volledig worden 

geschrapt (decentrale 

producenten volledig 

vrijgesteld van bijdrage in 

de DNB-kosten) € / MWh % Evolutie

(A) (B) (C ) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) = ((D)-(B)) / (B) (G) (H) = (G) / (A) (i) = ((G)-(B)) / (B)

Dc 3,5 MWh € 221,36 € 63,2457 / MWh € 221,40 € 63,2571 / MWh 0,018% € 221,50 € 63,2857 / MWh 0,063%

Ic 160 MWh € 5.106,80 € 31,9175 / MWh € 5.110,27 € 31,9392 / MWh 0,068% € 5.112,81 € 31,9551 / MWh 0,118%

Ie 2.000 MWh € 26.716,16 € 13,3581 / MWh € 26.760,26 € 13,3801 / MWh 0,165% € 26.792,08 € 13,3960 / MWh 0,284%

Ih1 50.000 MWh € 32.775,38 € 0,6555 / MWh € 32.910,96 € 0,6582 / MWh 0,414% € 33.689,46 € 0,6738 / MWh 2,789%

(D) Het uitsluiten van de recuperatie van een deel van de heffingen op de decentrale producenten (= injectie), 

        zorgt ervoor dat er voor deze kosten een transfer gebeurt van injectie naar afname, waardoor de kostprijs (= jaarfactuur en €/MWh) voor de afnametypeklanten stijgt.

(G) Het volledig schrappen van de injectietarieven en dus van enige recuperatie van de kosten bij de decentrale producenten, 

        zorgt ervoor dat alle kosten van de DNB ten laste worden gelegd van de afname, waardoor de kostprijs (= jaarfactuur en €/MWh) voor de afnametypeklanten stijgt.

Scenario (1) -huidige situatie Scenario (2) Scenario (3)

 

 

Er is een stijgende tendens merkbaar in de aangerekende prijs64: bij schrapping van een 

deel of van alle tariefcomponenten waarbij injectietarieven worden aangerekend stijgt het 

factuurbedrag voor de afname van deze typeklant. De bedragen voor de overige jaren van 

de regulatoire periode 2009 – 2012 liggen in dezelfde lijn. Er is een lichte stijging merkbaar, 

maar die vindt haar oorzaak voornamelijk in de toepassing van  indexatieparameters. 

                                                 
64

 De voorgestelde cijfers op geaggregeerd Eandis- en Ores-niveau vertonen geen significante 
afwijkingen van gelijkaardige berekeningen uitgevoerd per DNB.  
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47. Rekening houdend met het feit dat de in de regulatoire periode 2009-2012, de aan 

injectie toegerekende kosten eerder beperkt waren (tot 0,5% van het totale budget)65, blijft 

ook de impact van eventuele schrapping van injectietarieven op afname van deze 

typeklanten zeer beperkt. Het beperkte budget toegewezen aan injectie, wordt door 

incorporatie in het afnamebudget immers over een veel groter aantal MWh verdeeld. 

 

Belangrijk is wel te vermelden dat alle stakeholders uitgaan van een significante toename 

van decentrale productie in de toekomst, waardoor de impact op de typeklanten alleen maar 

zal vergroten. 

 
48. Om ook een inzicht te geven in de impact die de huidige injectietarieven hebben op 

de decentrale producenten wordt aan de hand van twee tabellen, waarin een aantal 

verschillende technologieën worden opgenomen, een overzicht gegeven van de kosten 

€/MWh aangerekend aan de decentrale producenten. 

 

                                                 
65

 Bij AGEM ligt het budget dat toegewezen wordt aan injectie hoger, namelijk op 11%.  



  46/103 
 

 

Tabel 5: Steekproef: Aangerekende netvergoeding injectietarieven (Eandis)  
 Aangerekende netvergoeding injectietarieven : voorbeeld EAN's (Steekproef)

Poductieperiode : 07-12/2009

EANDIS
Excl.uitbetaalde groenestroom

certifcaten

Gegevens

Type
DNB

KLantGr
 Periode     M

W
 (Piek)     

   M
W

h (totaal)   € Systeem
beheer € Toeslagen Pensioenen  € Netverliezen   € Gem

.Retributie  € M
eteringkost       € Totaal         

€ / M
W

h
€ Totaal (excl. m

etering)€ / M
W

h (excl. m
etering)

PV-Installatie
GASELW

EST
LS

07.2009
0,0423

2,5820
1,47

3,21
8,62

0,82
7,74

21,86
8,47

14,12
5,4686

08.2009
0,0423

4,7774
2,72

5,95
15,94

1,51
13,33

39,45
8,26

26,12
5,4674

09.2009
0,0423

3,5175
2,00

4,38
11,74

1,11
12,90

32,13
9,13

19,23
5,4670

10.2009
0,0423

1,1586
0,66

1,44
3,87

0,37
13,33

19,67
16,98

6,34
5,4720

11.2009
0,0423

0,4076
0,23

0,51
1,36

0,13
12,90

15,13
37,12

2,23
5,4717

12.2009
0,0423

0,5616
0,32

0,70
1,87

0,18
13,33

16,40
29,20

3,07
5,4665

Totaal PV-Installatie
13,0046

7,40
16,19

43,40
4,12

73,53
144,64

11,12
71,11

5,4680

Gebruiksduur
307 uur 

W
indm

olen
IM

EW
O

26-1kV
07.2009

3,3073
362,4468

75,75
805,36

231,60
107,65

70,49
1.290,85

3,56
1.220,36

3,3670

08.2009
3,3073

236,1466
49,35

524,72
150,90

70,14
70,49

865,60
3,67

795,11
3,3670

09.2009
3,3073

422,5549
88,31

938,92
270,01

125,50
68,22

1.490,96
3,53

1.422,74
3,3670

10.2009
3,3073

431,6896
90,22

959,21
275,85

128,21
70,49

1.523,98
3,53

1.453,49
3,3670

11.2009
3,3073

1.116,6468
233,38

2.481,19
713,54

331,64
68,22

3.827,97
3,43

3.759,75
3,3670

12.2009
3,3073

615,6924
128,68

1.368,07
393,43

182,86
70,49

2.143,53
3,48

2.073,04
3,3670

Totaal W
indm

olen
3.185,1770

665,69
7.077,47

2.035,33
946,00

418,40
11.142,89

3,50
10.724,49

3,3670

Gebruiksduur
963 uur

W
KK-installatie

IVEKA
26-1kV

07.2009
1,5680

606,9062
114,71

787,16
462,46

127,45
70,49

1.562,27
2,57

1.491,78
2,4580

08.2009
1,5680

583,6732
110,31

757,02
444,76

122,57
70,49

1.505,15
2,58

1.434,66
2,4580

09.2009
1,5680

710,8370
134,35

921,96
541,66

149,28
68,22

1.815,47
2,55

1.747,25
2,4580

10.2009
1,5680

690,9202
130,58

896,12
526,48

145,09
70,49

1.768,76
2,56

1.698,27
2,4580

11.2009
1,5680

512,4561
96,85

664,66
390,49

107,62
68,22

1.327,84
2,59

1.259,62
2,4580

12.2009
1,5680

1.041,8355
196,91

1.351,26
793,88

218,79
70,49

2.631,33
2,53

2.560,84
2,4580

Totaal W
KK-installatie

4.146,6282
783,71

5.378,18
3.159,73

870,80
418,40

10.610,82
2,56

10.192,42
2,4580

Gebruiksduur
2645 uur
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49. De vorige tabel bevat een aantal voorbeelden van aangerekende netvergoedingen 

voor injectietarieven. Het betreft een installatie van zonnepanelen (aangesloten op 

laagspanning bij GASELWEST), een windmolen en een WKK-installatie (beide aangesloten 

op middenspanning, respectievelijk aangesloten bij IMEWO en bij IVEKA). Dit is te vinden in 

de eerste 3 kolommen. De vierde kolom wijst op de periode, namelijk vanaf juli t/m 

december. De volgende 2 kolommen bevatten enerzijds de piek (uitgedrukt in MW) en de 

totale injectie (uitgedrukt in MWh). De volgende 5 kolommen bevatten de bedragen waarop 

injectietarieven per tariefcomponent worden aangerekend. De volgende 2 kolommen bevat 

het totaal gefactureerde bedrag en het injectietarief inclusief kosten voor meten en tellen. De 

laatste 2 kolommen bevatten het totaal gefactureerde bedrag en het injectietarief exclusief 

de kosten voor meten en tellen.   

 
50. We merken op dat de benutting van de installaties belangrijk is voor de 

tariefcomponent ‗meten, tellen en opnemen‘. Deze tariefcomponent vertegenwoordigt een 

vast bedrag. Bij een lage benutting zal deze tariefcomponent dus procentueel meer 

doorwegen dan bij een hoge benutting. Merk op dat deze benutting laag is bij de installatie 

van zonnepanelen in de wintermaanden. Naarmate de gebruiksduur van de productie-

installatie toeneemt, neemt het belang van ‗meten, tellen & opnemen‘ af. De PV-installatie 

heeft in de laatste 6 maanden van 2009 een gebruiksduur van slechts 307 uur. Alle cijfers 

betreffen de laatste 6 maanden van 2009 (4.380 uur).   

De PV-installatie heeft dus een lage benutting. Het injectietarief inclusief metering bedraagt 

€ 11,12 / MWh. Het injectietarief zonder meten en tellen komt lager uit, namelijk op € 5,47 / 

MWh.  

De windmolen heeft inclusief de kosten voor meten en tellen een injectietarief van € 3,50 / 

MWh. Zonder deze kosten wordt dat € 3,37 / MWh. De verklaring voor het lager injectietarief 

dan bij de PV-installatie wordt verklaard door de hogere gebruiksduur van 936 uur.  

De WKK-installatie heeft met een hoge gebruiksduur van bijna 2645 uur ook het laagste 

injectietarief, zijnde € 2,56 / MWh (inclusief kosten voor meten en tellen). Exclusief deze 

kosten bedraagt het injectietarief € 2,46 / MWh.   

 
51. Op basis van uitgebreid cijfermateriaal66 stelt de CREG vast dat de werkelijk 

aangerekende injectietarieven van de Vlaamse gemengde DNB‘s aan de decentrale 

producenten gemiddeld € 2,76 / MWh bedragen inclusief meten, tellen en opnemen. Het 

gemiddelde bedraagt € 2,54 / MWh exclusief meten, tellen en opnemen.67  

                                                 
66

 Eandis leverde op 8 februari 2010 per e-mail de gefactureerde bedragen per decentrale productie-
installatie.  
67

 De gemiddelde gegevens op geagregeerd Eandis-niveau worden gegeven. De volgende bedragen 
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Tabel 6: Steekproef: Aangerekende netvergoeding injectietarieven (Ores)  
 Aangerekende netvergoeding injectietarieven : voorbeeld EAN's (Steekproef)

Poductieperiode : 10-12/2009

ORES
Excl.uitbetaalde groenestroomcertifcaten

Gegevens

Type
DNB

KLantGr
 Periode

   MW (Piek)        MWh (totaal)   € Systeembeheer € Toeslagen Pensioenen
 € Meteringkost 

        € Totaal         
€ / MWh

€ Totaal (excl. Metering)€ / MWh (excl. Metering)

PV-Installatie
INTERMOSANE

LS
10.2009

0,0193
0,1676

0,07
0,87

67,40
68,34

407,74
0,94

5,6084

11.2009
0,0193

0,0607
0,02

0,32
65,22

65,56
1079,38

0,34
5,5977

12.2009
0,0193

0,0450
0,02

0,23
67,40

67,65
1502,98

0,25
5,5543

Totaal PV-Installatie
0,2734

0,11
1,42

200,02
201,55

737,32
1,53

5,5971

Gebruiksduur
14 uur

Windmolen
IEH

26-1kV
10.2009

1,5540
34,4181

9,36
101,29

67,79
178,44

5,18
110,65

3,2149

11.2009
1,5540

217,9765
59,29

641,50
65,60

766,39
3,52

700,79
3,2150

12.2009
1,5540

53,0688
14,43

156,18
67,79

238,40
4,49

170,61
3,2149

Totaal Windmolen
305,46

83,08
898,97

201,18
1.183,23

3,87
982,05

3,2150

Gebruiksduur
197 uur

WKK-installatie
SIMOGEL

26-1kV
10.2009

1,9500
1.160,03

142,68
1.799,20

67,55
2.009,43

1,73
1.941,88

1,6740

11.2009
1,9500

957,13
117,73

1.484,51
65,38

1.667,62
1,74

1.602,24
1,6740

12.2009
1,9500

1.168,56
143,73

1.812,44
67,55

2.023,72
1,73

1.956,17
1,6740

Totaal WKK-installatie
3.285,72

404,14
5.096,15

200,48
5.700,77

1,74
5.500,29

1,6740

Gebruiksduur
1685 uur

 

                                                                                                                                                        
worden aangerekend voor de injectietarieven, per spanningsniveau: hoogspanning (aansluiting op 
transformator): € 0,668 / MWh, middenspanning: € 2,988 / MWh en laagspanning: € 6,126 / MWh.  
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52. Een tabel met dezelfde karakteristieken als bij Eandis werd opgesteld voor een aantal 

geselecteerde DNB‘s van Ores, met name een PV-installatie aangesloten op laagspanning 

bij INTERMOSANE, een windmolen aangesloten op middenspanning bij IEH en een WKK-

installatie aangesloten op middenspanning bij SIMOGEL. Dit is te vinden in de eerste 3 

kolommen. In de vierde kolom is de periode te vinden. Het gaat hier over de 3 laatste 

maanden van 2009. De volgende 2 kolommen bevatten enerzijds de piek (uitgedrukt in MW) 

en de totale injectie (uitgedrukt in MWh). De volgende 3 kolommen bevatten de bedragen 

waarop injectietarieven per tariefcomponent worden aangerekend. De volgende 2 kolommen 

bevatten het totaal gefactureerde bedrag en het injectietarief in € / MWh inclusief metering. 

De laatste 2 kolommen bevatten het totaal gefactureerde bedrag en het injectietarief 

uitgedrukt in € / MWh exclusief meteringkosten.  

 

53. Dezelfde redenering als bij de tabel van Eandis geldt bij de tabel van ORES: hoe 

hoger de gebruiksduur, hoe lager het injectietarief in € / MWh.  

 

De PV-installatie heeft in de laatste 3 maanden van 2009 een gebruiksduur van slechts 14 

uur. Het injectietarief bedraagt hier € 737,32 / MWh in de veronderstelling dat 1 MWh zou 

geïnjecteerd worden68. Zonder metering bedraagt dit € 5,60 / MWh.  

 

De windmolen heeft een hogere gebruiksduur (197 uur) en een lager injectietarief (€ 3,87 / 

MWh inclusief metering en € 3,22 / MWh exclusief metering). De WKK-installatie heeft de 

hoogste gebruiksduur (1685 uur) en het laagste injectietarief (€ 1,74 / MWh inclusief 

metering en € 1,67 exclusief metering).  

 
54. Het gemiddelde injectietarief voor de 7 DNB‘s die ORES als exploitatiemaatschappij 

hebben, bedraagt € 1,18 / MWh inclusief metering. Exclusief metering bedraagt het 

injectietarief € 1,11 / MWh.69 

 

 

 

                                                 
68

 De berekening verloopt als volgt: om het getal van € 737,32 / MWh te bekomen wordt een 
wiskundige breuk gemaakt. In de teller staat de som van de bedragen van de tariefcomponenten die 
worden aangerekend (= € 201,55). In de noemer staat de geïnjecteerde energie (= 0,2734 MWh). 
Aangezien gedeeld wordt door een klein getal, namelijk een kleine hoeveelheid injectie, verkrijgt men 
een groot getal als eindresultaat.  
69

 Ores leverde op 18 februari 2010 per e-mail de gefactureerde bedragen per decentrale productie-
installatie. 
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III. CONCLUSIE
70
 

 

 
55. De CREG ontving op 19 november 2009 een vraag om advies van de Minister van 

Klimaat en Energie. De Minister formuleerde deze vraag tweeledig: 

1- een vraag voor advies over de wenselijkheid tot schrapping of vrijstelling van de 

injectietarieven voor installaties van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK die 

steun genieten bij de productie, met daaraan gekoppeld een voorstel tot aanpassing 

van het wettelijk luik, met het oog op het schrappen of vrijstellen van de 

injectietarieven. 

2- een vraag tot advies over de eventuele impact op de kosten voor de verschillende 

soorten typeklanten. 

 

56. De eerste vraag met betrekking tot de schrapping of vrijstelling van injectietarieven 

werd zowel vanuit een theoretisch/juridische invalshoek bekeken als op basis van de 

praktische toepassing van injectietarieven in België en in het buitenland. 

 

De uitgevoerde juridische analyse in randnummers 5 t/m 18 toont aan, dat voor wat betreft 

de aanrekening van injectietarieven, er: 

- geen juridisch conflict bestaat binnen het Europees rechtskader en tussen dit 

Europees rechtskader en de Belgische wetgeving, 

- geen juridisch conflict bestaat binnen de Belgische wetgeving, zijnde tussen de 

federale en de gewestelijke regelgeving. 

Wel is het zo dat eventueel binnen de werkzaamheden van een specifiek daarvoor op 

te richten werkgroep een aantal verduidelijkingen dienen te worden aangebracht aan 

de bestaande wetgeving. 

 

                                                 
70

 Conclusie o.b.v. de tekst in randnummers 1 t/m 54.  
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57. De uitgevoerde praktische analyse (randnummers 20 t/m 41) die werd verstrekt door 

consultatiegesprekken met de verschillende stakeholders (randnummer 43) tonen o.a. aan, 

dat: 

- de toepassing van injectie op zowel het transmissie- als distributieniveau zowel in 

België als in andere Europese landen gebeurt. Binnen de EU wordt op basis van 

guidelines gestreefd naar een harmonisering van de injectietarieven op 

transmissieniveau. 

- in het buitenland binnen de injectietarieven frequent rekening wordt gehouden 

met een lokalisatieprikkel, waarbij injectietarieven een extra dimensie als 

beleidsinstrument kennen. Een aantal van de stakeholders hebben hun voorkeur 

uitgesproken om ook in België een dergelijke lokalisatieprikkel te voorzien. 

- op basis van de consultaties blijkt dat de meeste stakeholders zich kunnen vinden 

in een zeker tariefsignaal dat gepaard gaat met het toenemend belang van 

decentrale productie. Het is vooral het aanrekenen van specifieke heffingen (vb. 

heffing voor niet-gekapitaliseerde bijkomende pensioenen) die voor hevige reactie 

zorgt. 

 

58. Als antwoord op de tweede vraag van de Minister naar een aantal berekeningen van 

de impact op typeklanten, heeft de CREG een aantal scenario‘s uitgewerkt in randnummers 

46 t/m 54 o.b.v. een selectie aan typeklanten (Eurostat). Aan de hand van twee scenario‘s 

wordt de impact van volledige en partiële vrijstelling van injectietarieven op de typeklanten 

berekend.  

 

Rekening houdend met het feit dat de in de regulatoire periode 2009-2012, de aan injectie 

toegerekende kosten eerder beperkt waren (tot 0,5% van het totale budget), blijft ook de 

impact van eventuele schrapping van injectietarieven op afname van de typeklanten zeer 

beperkt. Het beperkte budget, zijnde tot 0,5% van het totale budget, toegewezen aan 

injectie, wordt door incorporatie in het afnamebudget immers over een veel groter aantal 

MWh verdeeld. 

 

Belangrijk is wel te vermelden dat alle stakeholders uitgaan van een significante toename 

van decentrale productie in de toekomst, waardoor de impact op de factuur van de 

typeklanten alleen maar zal vergroten. 
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59. Rekening houdend met de in deze studie uitgevoerde analyses en rekening houdend 

met het feit dat injectietarieven als beleidsinstrument een belangrijke rol kunnen spelen in 

het nastreven van zowel een economisch als maatschappelijk optimum bij de modernisering 

van distributienetwerken (bijvoorbeeld de integratie van decentrale productie in het 

elektriciteitsnet), pleit de CREG voor de mogelijkheid van het behoud van injectietarieven in 

de tarifaire wetgeving.  

 

Wel erkent de CREG dat specifiek met betrekking tot injectietarieven en vooral met de 

verwachte toename van decentrale productie, er zowel wettelijke als economische 

verduidelijkingen moeten worden uitgewerkt. De CREG stelt daarom voor om hiervoor een 

afzonderlijke werkgroep op te richten. De CREG nodigt de netbeheerders uit om het 

injectietarief aan te passen zodra daarvoor een juridische basis bestaat, bij voorkeur als 

resultaat binnen de discussies van de werkgroep.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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IV. BIJLAGEN 

IV.1 BIJLAGE 1: Vergadering ODE, EDORA, COGEN, 

FEBEG en Febeliec: 2 februari 2010 

 

Het ontwerp van PV werd verstuurd op 4 maart 2010 en goedgekeurd, hetzij expliciet hetzij 

impliciet, op 9 maart 2010.  

 

Notulen van de vergadering over de toepassing van INJECTIETARIEVEN door de 

distributienetbeheerders, gehouden op dinsdag 2 februari 2010 (10 uur), in de lokalen van 

de CREG: 

 

CREG : 

- de heer Guido Camps, Directeur 

- mevrouw Natalie Cornelis, Eerstaanwezend Adviseur 

- de heer David Broods, Adjunct-Adviseur 

 

Bedrijfsfederaties :  

- mevrouw Kathleen Van Boxelaer, Regulatory Manager - Nuon Belgium 

- mevrouw Tine Stevens, Technisch Wetenschappelijk Medewerker - COGEN 

Vlaanderen 

- mevrouw Noémie Laumont, Secretaris-generaal - EDORA 

- de heer Jan Herremans, Directeur-generaal - FEBEG 

- de heer Steven Harlem, Adviseur - FEBEG 

- de heer Frank Schoonacker, Regulatory & Strategy Director - SPE 

- de heer Luc Van Nuffel, Head Regulatory Affairs - Electrabel 

- de heer Peter Claes, Bestuurder - Febeliec 

- de heer Geert Meynckens, Contracts & Regulatory Manager, Tessenderlo Chemie  -

Febeliec 

- de heer Philippe Putman, Head of Legal & Regulatory Affairs - Eneco België 

- de heer Bart Bode, Algemeen Directeur - ODE Vlaanderen 

- de heer Yvan Hella, Bestuurder - EDORA 

- de heer Chris Derde, Voorzitter - ODE Vlaanderen 

 

De heer Guido Camps (CREG) opent de vergadering. 
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Het doel van de vergadering is een inzicht te krijgen in de standpunten van de verschillende 

partijen die met injectietarieven te maken hebben. 

 

Mevrouw Noémie Laumont (EDORA) geeft als eerste een toelichting bij de problemen die de 

leden van EDORA met injectietarieven ondervinden. Specifiek gaat het in eerste instantie 

om de toepassing van heffingen zoals voorzien in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 2 

september 200871. De distributienetbeheerders factureren aan de decentrale producenten 

een heffing voor niet-gekapitaliseerde bijkomende pensioenen. EDORA kan niet akkoord 

gaan met het principe van aanrekening van dergelijke heffingen aan de decentrale 

producenten, noch met het aangerekende bedrag. Bovendien is de toepassing van deze 

tarieven, die onverwacht kwam, niet kunnen worden meegewogen in de financiële modellen 

en heeft geleid tot een verlies van netto-inkomsten dat niet te voorzien was. 

 

EDORA overweegt om aan haar leden als richtlijn mee te geven om de facturen ter betaling 

van de injectietarieven te contesteren.  

 

Daarnaast heeft EDORA ook een aantal opmerkingen op de in artikel 11 van het Koninklijk 

Besluit van 2 september 2008 opgenomen tarieven. 

 

Globaal worden binnen EDORA de nu gefactureerde injectietarieven beschouwd als zijnde 

in strijd met de Europese wetgeving en in strijd met het beginsel van niet-discriminatie. 

 

De heer Guido Camps (CREG) maakt duidelijk dat het de bedoeling van alle partijen moet 

zijn om hun standpunten te documenteren en te justifiëren.  

 

De heer Yvan Hella (EDORA) zegt dat in 2002 er binnen de EU een discussie werd gevoerd 

over cross border tarificatie, waarbij o.a. werd gesteld dat de invoering van een injectiezegel 

(generation stamp) per land de Europese interne markt in gevaar zou brengen. 

 

Het principe van kostenreflectiviteit werd toen enkel naar afnametarieven vertaald. 

 

                                                 
71

 Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van 
en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo 
tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de 
goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van 
distributienetten voor elektriciteit. 
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Tot vandaag worden in België op transmissieniveau geen injectietarieven toegepast. Op 

Europees niveau wordt op dit moment wel nagedacht over de invoering van een injectietarief 

waarbij een range van €0,00/MWh tot €0,50/MWh zou worden voorzien. 

 

Terugkomend op artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008, meldt de heer 

Hella dat hierin geen onderscheid tussen afname en injectie wordt gemaakt. 

 

De heer Yvan Hella leest een passage voor uit de Europese Richtlijn 2009/28/EG van 23 

april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en 

houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG: 

“Artikel 16.8. De lidstaten zien erop toe dat de tarieven die door beheerders van 
transmissie- en distributiesystemen in aanmerking worden genomen voor de transmissie 
en distributie van elektriciteit uit installaties die gebruikmaken van hernieuwbare 
energiebronnen, een realistische weergave zijn van de kostenvoordelen die kunnen 
voortvloeien uit de aansluiting van die installaties op het net. Dergelijke kostenvoordelen 
kunnen voortvloeien uit het directe gebruik van het laagspanningsnet.” 

 

De heer Hella gaat verder op deze passage door te stellen dat decentrale productie voor 

ontlasting van het distributienet zorgt, o.a. door minder netverliezen, minder reactieve 

energie en minder belasting van de transmissienetinfrastructuur.  

 

De heer Hella haalt een belangrijk principe binnen de Belgische rechtsorde aan, zijnde dat 

een federale maatregel niet tot gevolg kan hebben dat een regionale maatregel wordt 

belemmerd. Beide artikelen 11 en 13 van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 

zorgen hier voor problemen.  

 

EDORA heeft haar leden de raad gegeven om de injectietarieven niet te betalen. 

 

De heer Hella haalt een nota van de CWaPE (dd. 14 december 2009) over de toepassing 

van injectietarieven aan. In deze nota wordt o.a. gemeld: “Ce tarif est donc clairement 

discriminatoire”. 

 

De heer Guido Camps (CREG) vraagt hoe het komt dat ook in andere Europese landen (NL, 

UK) injectietarieven worden toegepast, terwijl hier wordt beweerd dat dit in strijd met de 

Europese regelgeving zou zijn. 

 

De heer Yvan Hella (EDORA) herhaalt dat er geen injectietarieven op het transmissienet 

worden toegepast. 
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Mevrouw Noémie Laumont (EDORA) verduidelijkt dat er op dit ogenblik een Europees 

initiatief is om injectietarieven op het transmissienet toe te passen, maar beperkt tot 

€0,00/MWh - €0,50/MWh. 

 

De heer Luc Van Nuffel (Electrabel) verduidelijkt dat de injectietarieven in Nederland 

ongeveer 4 jaar geleden werden afgeschaft; waarbij één van de redenen van de afschaffing 

verstoring van de concurrentie (competition distortion) zou zijn geweest. 

 

Geen enkel van de directe buurlanden van België past injectietarieven op het 

transmissieniveau toe. Op het distributieniveau heeft de heer Van Nuffel minder zicht. 

 

De heer Van Nuffel verduidelijkt dat de, ter bespreking voorliggende, Europese guidelines 

over injectietarieven op het transmissienet spreken over een annual average value tussen 

€0,00/MWh en €0,50/MWh. Een dergelijke gemiddelde waarde (average value) sluit 

bijgevolg geen negatieve waarden uit; negatieve waarden die als incentive naar de 

producenten kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om investeringen aan te trekken naar 

zones waar behoefte is aan bijkomende productiecapaciteit. 

 

In  UK wordt trouwens  gewerkt met transmissienettarieven die verschillend zijn naargelang 

de zone, en waarbij in sommige zones een negatief injectietarief geldt. In Noorwegen wordt 

eveneens een variabel injectietarief toegepast en worden verschillende prijszones 

gehanteerd, wat kan beschouwd worden als een vorm van nodal pricing. Zweden overweegt 

een gelijkaardig initiatief.  

 

De heer Geert Meynckens (Tessenderlo Chemie - Febeliec) stelt dat er in Frankrijk wel 

injectietarieven op het transmissieniveau bestaan. Deze blijven echter onder €0,50/MWh.  

 

De heer Jan Herremans (FEBEG) zegt dat vanuit FEBEG bepaalde juridische bezwaren 

geformuleerd door EDORA worden ondersteund en dat deze in detail moeten worden 

bekeken. 

 

Naast de juridische moeten ook de economische overwegingen in beschouwing worden 

genomen en moet een antwoord worden gegeven op de vraag: Wat als decentrale productie 

diensten levert aan het net? Moeten deze diensten dan ook worden vergoed? 
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De heer Guido Camps (CREG) verduidelijkt dat de discussie over de injectietarieven zich 

toespitst op de diensten die door de distributienetbeheerders worden geleverd. Het zijn deze 

distributienetbeheerders die bepalen aan wie welke kosten worden aangerekend. 

 

De heer Yvan Hella (EDORA) vraagt zich af of de aanrekening van een heffing voor de niet-

gekapitaliseerde bijkomende pensioenen van de distributienetbeheerders ook de kosten van 

een dienst uitmaakt. 

 

De heer Philippe Putman (Eneco België) sluit zich aan bij de stelling dat decentrale productie 

tot een vermindering van de netverliezen bijdraagt.  

 

De heer Guido Camps (CREG) herhaalt de vraag dat alle partijen die rond de tafel zitten hun 

beweringen zouden documenteren en staven met objectieve verantwoordingsstukken. 

Specifiek gaat het tot nu om de beweringen over de impact op de netverliezen en de 

infrastructuurkosten. 

 

Mevrouw Noémie Laumont (EDORA) verwijst naar artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 2 

september 2008 waarin staat dat decentrale producenten > 5MW (via hernieuwbare energie 

of via WKK) worden vrijgesteld van het basistarief, behalve wanneer deze productie-

eenheden zijn aangesloten op infrastructuurdelen waarvoor het belang van dit type 

eenheden aanzienlijke bijkomende kosten genereert.  

Het is bijgevolg aan de distributienetbeheerders om aan te tonen dat decentrale productie 

belangrijke kosten genereert en niet aan de producenten. 

 

De heer Guido Camps (CREG) meldt dat de distributienetbeheerders dergelijke meerkosten 

inderdaad zullen gaan bewijzen. Hij herhaalt zijn vraag om ook de beweringen die tijdens de 

vergadering worden geuit, te staven. 

 

De heer Yvan Hella (EDORA) stelt dat hij belangrijke kosten vanwege grote centrale 

productie-installaties op het transmissienet kan bewijzen. Hij vindt het onterecht om enkel de 

decentrale productie-installaties injectietarieven te doen betalen. Hij herhaalt dat dit voor 

discriminatie zorgt tussen de productie-installaties. Elia is distributienetbeheerder in 

Vlaanderen en past daar geen injectietarieven toe. Er wordt gesteld dat sommige 

distributienetbeheerders hun niet-gekapitaliseerde bijkomende pensioenen willen laten 

financieren met injectietarieven en dat het niet gaat over het financieren van bijkomende 

kosten.  
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De heer Chris Derde (ODE Vlaanderen) meldt de kwantificatie van 2% netverliezen op het 

transmissienet. De distributienetbeheerders betalen hiervoor aan de 

transmissienetbeheerder. Deze kosten worden door de distributienetbeheerder aan de 

netgebruikers doorgerekend. De heer Chris Derde stelt echter dat door decentrale productie 

de netverliezen op het transmissienet zouden dalen en vindt dat de distributienetbeheerders 

hierdoor minder aan de transmissienetbeheerder zouden moeten betalen. Hij stelt tevens dat 

elke unit dispatchbaar en dus afschakelbaar is. De dispatchbaarheid van centrales is eerder 

van belang voor de evenwichtsverantwoordelijke (ARP) dan voor de distributienetbeheerder. 

Productie-installaties moeten twee keer een vermogensterm betalen, eenmaal bij de 

aansluiting en eenmaal bij het verbruik. De distributienetbeheerders zouden voordeel 

hebben bij decentrale productie vanwege kostenbesparingen. Een kwantificering hiervan kan 

echter niet worden gegeven.  

 

De heer Yvan Hella (EDORA) kaart aan dat de bijkomende kosten voor het Belgische net, 

door de verandering van centrale naar meer decentrale productie, niet enkel door de 

decentrale producenten hoeven te worden gedragen. 

 

Hij verwijst daarvoor naar twee pricing principes, zijnde: 

- nodal pricing: o.b.v. marginale kosten; 

- postage stamp: o.b.v. gemiddelde kosten. 

 

Indien wordt geopteerd om aan de decentrale productie de door haar bijkomend 

veroorzaakte kosten (= marginale kosten) te laten betalen, wenst de heer Hella dat dit voor 

alle netgebruikers wordt toegepast. 

 

De heer Geert Meynckens (Febeliec) vermeldt dat lokale productie een bijdrage levert, maar 

stelt dat er ondersteuning dient te worden geboden indien de productie wegvalt. Op 

transmissieniveau past men het principe toe van ‗bruto begrensd vermogen‘, waardoor 

impliciet wel kosten voor injectie van decentrale producenten worden aangerekend. 

Distributienetbeheerders hebben dit concept niet. 

 

De heer Chris Derde (ODE Vlaanderen) zegt dat de evenwichtverantwoordelijke voor 

evenwicht op het net moet zorgen en dat de distributienetbeheerders hiervoor een 

vermogensterm aan Elia betalen.  
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De heer Yvan Hella (EDORA) herhaalt de vraag om de injectietarieven op €0,00 te plaatsen.  

 

De heer Frank Schoonacker (SPE) stelt dat het Europees en Belgisch kader op het terrein 

niet werkbaar zijn. Hij kaart problemen aan met het huidige Koninklijk Besluit van 2 

september 2008. Als absurditeit haalt hij aan dat SPE facturen krijgt voor centrales die het 

net al 15 jaar ondersteunen.  

 

De heer Bart Bode (ODE Vlaanderen) stelt dat in de nu gevoerde technische discussie geen 

link bestaat met de financiering van de pensioenen van de distributienetbeheerders.  

 

De heer Philippe Putman (Eneco) vermeldt dat de minimumprijs voor 

groenestroomcertificaten voor biomassacentrales stijgt van €80,00 naar €90,00 per MWh. Er 

zullen in de toekomst meer certificaten (aan een hogere prijs) aan de 

distributienetbeheerders worden verkocht en dus zullen de distributienetbeheerders 

bijkomende kosten voor de aankoop van de certificaten hebben. Tevens wordt vermeldt dat 

het VITO werk maakt van een update van de studie voor de berekening van de onrendabele 

toppen. Hierbij zal met de meerkost van de injectietarieven rekening worden gehouden. Men 

gaat hierbij uit van een prijsvork tussen €1,50 en €5,50 per MWh. Een verhoging van de 

onrendabele toppen, en dus de waarde van de groenestroomcertificaten, leidt op zijn beurt 

weer tot hogere kosten voor de distributienetbeheerders. 

 

De heer Peter Claes (Febeliec) start bij de Europese wetgeving die stelt dat de tarieven: 

- transparant 

- kostenreflectief 

- niet-discriminerend 

moeten zijn. De heer Claes gaat akkoord met het feit dat men mag doorrekenen aan wie de 

kosten veroorzaakt heeft, maar dat dit moet gebeuren volgens voormelde drie principes uit 

de Europese wetgeving. Het zullen echter sowieso steeds de verbruikers zijn die de 

uiteindelijke factuur zullen betalen. 

 

De heer Chris Derde (ODE Vlaanderen) acht een identificatie van de kosten en opbrengsten 

uit het verleden noodzakelijk. Er mag gedifferentieerd worden naar plaats en naar type 

technologie. ODE heeft geen probleem met transparantie, maar vindt dat ook de voordelen 

moeten worden erkend. Men stelt ook vast dat een kwantificering van alle kosten en 

opbrengsten evenals de voor- en nadelen een zware opgave is.  
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De heer Yvan Hella (EDORA) stelt de aanrekening van injectietarieven voor de niet-

gekapitaliseerde bijkomende pensioenen in vraag. 

 

Mevrouw Noémie Laumont (EDORA) acht het feit dat dergelijke tarieven worden 

goedgekeurd een fout van de CREG en overweegt haar leden voor te stellen de facturen in 

kwestie te contesteren.  

 

De heer Yvan Hella (EDORA) gaat verder en zegt dat Elia de injectietarieven op €0,00 heeft 

gezet en herhaalt dat de aanrekening van de injectietarieven discriminatoir is. Indien men 

investeringssignalen wenst te geven, dient dit te gebeuren via het principe van nodal pricing.  

 

De heer Philippe Putman (Eneco) kaart aan dat de aanrekening van de pensioenkosten niet 

in proportie is tot de aanrekening van de tarieven voor systeembeheer. De beweerde kosten 

voor pensioenen bedragen €3,70 per MWh. De beweerde kosten voor systeembeheer 

bedragen slechts €0,18 per MWh.  

 

De heer Yvan Hella (EDORA) benadrukt de voordelen van het lokaliseren van decentrale 

productie dicht bij de verbruiker, deze heeft immers een gunstig effect op de 

spanningsregeling en het reactief vermogen.  

 

De heer Luc Van Nuffel (Electrabel) denkt dat de verwarring over de injectietarieven 

ontstaan is op basis van een beperkt aantal cases, waarbij het zou gaan over installaties die 

ver verwijderd liggen van het geschikte net en die een vermogen leveren dat substantieel 

hoger is dan het lokale verbruik. Hij roept op om criteria op te stellen voor macro-

economische verantwoording, zijnde daar waar decentrale productie een toegevoegde 

waarde kan betekenen. Hij stelt tevens dat er een discussie moet plaatsvinden over de 5 

MW-grens en vraagt zich af waarop die gebaseerd is. Hij vraagt eveneens om bij 

injectietarieven te benchmarken met het buitenland, en dan voornamelijk Nederland, 

Frankrijk en Duitsland.  

 

De heer Yvan Hella (EDORA) zou het onterecht vinden ingeval de historische producenten 

worden bevoordeeld en deelt mee dat de bijkomende kosten die nodig zullen zijn, afkomstig 

zijn van de conceptie van het net zoals die vroeger ontstaan is.  

 



  61/103 
 

 

Mevrouw Noémie Laumont (EDORA) komt terug op de aanrekening van pensioenkosten 

aan de decentrale producenten en waarschuwt voor geografische verschillen in tarieven, 

mede omdat per distributienetbeheerder verschillende tarieven worden aangerekend. Dat 

veroorzaakt marktverschillen tussen de verschillende zones van de DNB‘s (en met de 

naburige landen), en veroorzaakt bovendien verschillen tussen de verschillende 

spanningsniveau‘s.  

 

De heer Chris Derde (ODE Vlaanderen) vind ook dat een macro-economische evaluatie met 

de historische conceptie van het net rekening moet houden.  

 

De heer Peter Claes (Febeliec) wil een discussie aangaan over de grote principes (o.a. 

gewijzigde structuur van vraag en aanbod, verschillen tussen transmissie en distributie). 

Daarbij moeten vooral de principes van de Europese regelgeving in het achterhoofd worden 

gehouden. Voor juridische problemen dient een oplossing te worden gevonden en hij vindt 

dat er een analyse moet worden gemaakt van wie de bijkomende kosten zal moeten dragen.  

 

De heer Guido Camps (CREG) rondt de vergadering af.  

 De CREG zal een analyse van de eventuele problemen met de Europese en 

Belgische wetgeving maken.  

 Hij vraagt dat de aanwezige partijen hun standpunt over de eventueel vermeden 

netkosten kwantificeren/documenteren (vb. netverliezen, transmissie-infrastuctuur).  

 De synthesenota van de CWaPE over een mogelijke discriminatie wordt aangehaald. 

De VREG en Brugel zouden dezelfde denkpiste volgen.  

 Er wordt gevraagd om de tekst met de voorstellen van Europese guidelines m.b.t. 

injectietarieven op transmissieniveau aan de CREG over te maken. 

 De mogelijke toepassing van injectietarieven in het buitenland wordt verder 

onderzocht: Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk en Scandinavië.  

 De praktische problemen bij SPE en de deelnemers van FEBEG worden aangehaald. 

Hierbij stelt de CREG dat de tarieven, volgens het Koninklijk Besluit van 2 september 

2008, vooraf goedgekeurd en gepubliceerd worden.  

 Wat betreft de gemiddelde en marginale kosten gaat dit eerder over een theoretische 

discussie.  

 De problematiek van de verwerking van de kosten voor niet-gekapitaliseerde 

bijkomende pensioenen werd genoteerd.  

 De situatie over de berekening van de onrendabele toppen wordt verder opgevolgd.  
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 De 3 principes van niet-discriminatie, transparantie en kostenreflectiviteit worden 

hoog in het vaandel gedragen.  

 De toepassing van injectietarieven als beleidsinstrument kan interessant zijn.  

 

De heer Frank Schoonacker (SPE) voegt als extra vraag toe dat indien er binnen de 

energiemarkt nieuwe  maatregelen worden genomen, de marktpartijen zich daarop moeten 

kunnen voorbereiden. Hij acht daarom een aanpassing van het Koninklijk Besluit van 2 

september 2008 noodzakelijk.  

 

De heer Yvan Hella (EDORA) herhaalt dat er een Belgische rechtsregel is die zegt dat een 

federale maatregel geen rem op een regionale maatregel kan zetten.  

 

De heer Chris Derde (ODE Vlaanderen) oppert dat de lokalisatie van decentrale productie 

een regionale bevoegdheid is.  
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IV.2 BIJLAGE 2: Vergadering Intermixt, Inter-

Regies en Elia: 3 februari 2010 

 

Het ontwerp van PV werd verstuurd op 4 maart 2010 en goedgekeurd, hetzij expliciet hetzij 

impliciet, op 9 maart 2010.  

 

Notulen van de vergadering over de toepassing van INJECTIETARIEVEN door de 

distributienetbeheerders, gehouden op woensdag, 3 februari 2010 (10 uur), in de lokalen van 

de CREG 

 

CREG : 

- de heer Guido Camps, Directeur ; 

- mevrouw Natalie Cornelis, Eerstaanwezend Adviseur; 

- de heer David Broods, Adjunct-Adviseur. 

 

Transmissienetbeheerder: de heer Julien Damilot (Elia) 

 

Distributienetbeheerders : 

 

GEMENGDE SECTOR : 

- de heer Paul Lauwers (Eandis), de heer Martin Verschelde (Intermixt), de heer Luc 

Hujoel (Intermixt), de heer Marc Verbiest (Sibelga), de heer Frederik Marijsse 

(ORES) 

ZUIVERE SECTOR : 

- mevrouw Murielle Coheur (Tecteo), de heer Filip Keppens (Infrax), de heer Gery 

Vanlommel (Infrax), de heer Gert De Block (Inter-Regies), de heer Marc Malbrancke 

(Inter-Regies), de heer Alain Versyp (Tecteo) 

 

De heer Guido Camps (CREG) opent de vergadering.  

 

Het doel van de vergadering is dat de partijen hun standpunten kunnen uiten over het belang 

van injectietarieven. De bedoeling is wel dat de opgeworpen argumenten gedocumenteerd 

worden.  
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De heer Luc Hujoel (Intermixt) deelt mee dat, ondanks de bezorgdheden van de drie regio‘s, 

het institutioneel kader om injectietarieven te kunnen aanrekenen, moet behouden blijven. Er 

dient een stabiel tarifair kader te komen met het oog op toenemende decentrale productie in 

de toekomst. Voor het tarifair kader is de CREG verantwoordelijk. Zowel de regio‘s als de 

bevolking dienen, ondersteund door een wetenschappelijk en pedagogisch project, op de 

hoogte gebracht te worden van de noodzaak van injectietarieven. Tevens wordt gesteld dat 

de specifieke kosten die aan injectie kunnen toegerekend worden, in kaart moeten gebracht 

worden. De CREG dient volgens de heer Luc Hujoel de principes en methodologie vast te 

leggen. Hij herhaalt zijn stelling dat de aanrekening van injectietarieven onvermijdbaar is.  

 

De heer Guido Camps (CREG) oppert dat met deze werkgroep de wetenschappelijke 

onderbouwing kan starten.  

 

De heer Gert De Block (Inter-Regies) zegt dat decentrale productie in de toekomst zal 

toenemen. Dit zorgt voor een grotere druk op de distributienetbeheerders. Enerzijds dienen 

de investeringen in de distributienetten toe te nemen. Anderzijds daalt het verbruik van de 

afnemers waarover de distributienetkosten kunnen worden gespreid. De prijs per kWh neemt 

dus toe. De Europese wetgeving72 wordt aangehaald. Die voorziet een ondersteuning van 

decentrale productie. De regio‘s hebben hun beleid op de Europese wetgeving afgestemd en 

kanten zich tegen de aanrekening van de injectietarieven. Er is sprake van een politieke druk 

om de energieprijs niet te laten stijgen. Echter, hiervoor dienen de kosten van decentrale 

productie gerecupereerd te worden. Ofwel kan men opteren voor de aanrekening van 

injectietarieven. Ofwel kan men opteren om de kosten te verhalen op de afnemers. Rekening 

houdende met het feit dat het verbruik van de afnemers daalt, is de situatie op termijn niet 

houdbaar. Andere alternatieven zijn ook mogelijk.  

 

De heer Guido Camps (CREG) vraagt of er andere alternatieven kunnen voorgesteld 

worden.  

 

De heer Gert De Block (Inter-Regies) repliceert door te zeggen dat sommige 

distributienetbeheerders injectietarieven aanrekenen. Anderen doen dit dan weer niet. De 

verschillende situaties tussen de distributienetbeheerders zijn te wijten aan de specifieke 

locatie. Het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 voorziet echter wel degelijk in de 

aanrekening van injectietarieven.  

                                                 
72

 Europese richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 
2003/30/EG 
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De heer Guido Camps (CREG) brengt naar voor dat de CREG een actieve rol kan spelen in 

dit debat en in de uitwerking van een tariefmethodologie, maar stelt dat de besluiten van de 

werkgroep dan ook bindend moeten zijn.  

 

De heer Gert De Block (Inter-Regies) gaat verder door te zeggen dat het aan de 

distributienetbeheerders zelf is om te beslissen, hoe zij de injectietarieven gaan invullen. Hij 

zegt dat de tarifaire dossiers van de distributienetbeheerders tot stand zijn gebracht na rijp 

beraad.  

 

De heer Guido Camps (CREG) deelt mee dat de studie van de CREG gebaseerd zal zijn op 

de besprekingen van deze werkgroep, waarin alle betrokken partijen worden geconsulteerd.  

 

De heer Martin Verschelde (Intermixt) vertelt dat Intermixt zich wil engageren om structurele 

oplossingen op lange termijn te vinden.  

 

De heer Guido Camps (CREG) repliceert.  

 Het institutioneel kader wordt gerespecteerd. Het is niet de bedoeling van de CREG 

om de regionale maatregelen te dwarsbomen. Hieromtrent wordt gerefereerd naar 

een brief van Brussels Minister van leefmilieu E. Huytebroeck.  

 In Vlaanderen is het VITO bezig met een berekening van de onrendabele toppen. 

Men kan ervoor opteren om de injectietarieven te integreren in de berekening van de 

onrendabele toppen om het subsidiebedrag te bepalen.  

 Om de transparantie ten goede te komen, kunnen de verschillen tussen 

distributienetbeheerders weggewerkt worden door een toeslag. Die zou in de plaats 

komen van de huidige solidariteitsmechanismen. Immers, de kosten zijn onder 

laatstgenoemde methode afkomstig van andere distributienetbeheerders. Men pleit 

ervoor om de transparantie tussen kosten en tarieven te behouden. Dit kan dus beter 

gebeuren via een toeslag.  

 Er wordt een inventaris gevraagd van de kosten die door de distributienetbeheerders 

worden toegewezen aan injectietarieven. Wat betreft injectietarieven in het 

buitenland, zal er een opsomming gebeuren. Er wordt gerefereerd naar Groot-

Brittannië, Frankrijk en de Scandinavische landen.  
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 De juridische argumenten die aan bod kwamen tijdens de vergadering met ODE, 

EDORA, COGEN, FEBEG en Febeliec, worden verder onderzocht. Het betreft 

enerzijds het feit als zou een federale maatregel een regionale maatregel niet kunnen 

belemmeren, anderzijds betreft het een mogelijke tegenstrijdigheid tussen een aantal 

Europese Richtlijnen73.  

 Men wil vermijden om in een al te technische discussie terecht te komen en men 

tracht om op basis van de huidige vergaderingen tot een goed akkoord te komen.  

 

De heer Gert De Block (Inter-Regies) wenst eveneens de discussie niet te technisch te 

voeren. Dit zal pas gebeuren wanneer er een sterke aanwezigheid van decentrale productie 

optreedt. De uitbouw van slimme netten omvat dan niet enkel de aansluiting van decentrale 

productie-installaties, maar tevens de versterking van de netten op distributieniveau.  

 

De heer Guido Camps (CREG) wil geen enkele discussie uitsluiten. 

 

De heer Martin Verschelde (Intermixt) oppert dat op dit moment reeds basisinformatie kan 

gegeven worden omtrent de financieringsproblemen die zich stellen.  

 

De heer Filip Keppens (Infrax) pleit ook voor een goede schatting van de impact van elke 

component op de tarieven. Hij stelt ook dat er een gebrekkige synchroniciteit is tussen 

afname en productie. Indien er zich een perfecte synchroniciteit zou voordoen, dan zouden 

de netverliezen dalen. Dat is nu echter niet het geval. De netverliezen zullen dus eerder 

toenemen dan afnemen.  

 

De heer Julien Damilot (Elia) vertelt dat er bij Elia geen injectietarieven worden 

aangerekend. De productie-installaties op basis van hernieuwbare energie zijn klein in 

vergelijking met de overige productie-installaties.  

 

De heer Alain Versyp (Tecteo) kaart de technische problemen aan waarmee Tecteo 

geconfronteerd wordt bij de windmolenparken die aangesloten zijn op het distributienet.  

 

                                                 
73

 De opeenvolgende Europese Richtlijnen 96/92/EG, 2003/54/EG en 2009/72/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en de Europese Richtlijn 
2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG. 
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De heer Martin Verschelde (Intermixt) oppert dat overleg met Elia nodig is om grote 

vermogens op het net te krijgen, bijvoorbeeld in het specifieke geval van 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties in de Noorderkempen.  

 

De heer Gert De Block (Inter-Regies) vindt dat de decentrale producenten moeten afwegen 

op welk net ze aangesloten moeten worden. Dit zou moeten gebeuren daar waar de 

maatschappelijk kost het laagst is. Als er op een foute manier aangesloten wordt, dan is de 

kost voor injectietarieven verkeerdelijk te hoog. Dit houdt in dat indien een productie-

installatie aangesloten wordt op het distributienet, terwijl die eigenlijk op het transmissienet 

had moeten aangesloten worden, dat de kosten qua impact op het distributienet groter zijn 

dan de kosten qua impact op het transmissienet.  

 

De heer Guido Camps (CREG) stelt dat het moeilijk wordt om een tekst af te sluiten voor 

eind maart. Hij herhaalt zijn oproep voor de oplevering van gedocumenteerde nota‘s.  

 

De heer Filip Keppens (Infrax) brengt naar voren dat de laatste drie jaar de decentrale 

productie sterk is gestegen. Men dient dus de kosten voor decentrale productie ruimer te 

bekijken dan enkel de budgetten die aangegeven zijn in het kader van de meerjarentarieven 

in de regulatoire periode 2009 – 2012.  

 

De heer Guido Camps (CREG) sluit de vergadering af. Er zal bekeken worden welke 

distributienetbeheerders welke specifieke kosten recupereren via de injectietarieven.  
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IV.3 BIJLAGE 3: Vergadering VREG, Brugel en 

CWaPE: 24 februari 2010 

 
Het ontwerp van PV werd verstuurd op 4 maart 2010 en goedgekeurd, hetzij expliciet hetzij 

impliciet, op 9 maart 2010.  

 

Notulen van de vergadering over de toepassing van INJECTIETARIEVEN door de 

distributienetbeheerders, gehouden op woensdag 24 februari 2010 (10 uur), in de lokalen 

van de CREG. 

 

CREG : 

- de heer Guido Camps, Directeur 

- mevrouw Natalie Cornelis, Eerstaanwezend Adviseur 

- de heer David Broods, Adjunct-Adviseur 

 

Regionale regulatoren:  

- de heer André Pictoel, Gedelegeerd bestuurder – VREG 

- de heer Dirk Van Evercooren, Sociaal-economisch directeur – VREG  

- de heer Pascal Misselyn, Coördinator – Brugel  

- de heer Francis Ghigny, Président – CwaPE 

- de heer Olivier Squilbin, Directeur ‗Promotion des énergies renouvelables‘ - CWaPE 

 

De heer Guido Camps (CREG) opent de vergadering. 

 

Hij roept de aanwezigen op om hun advies te geven over de injectietarieven en hun reeds 

overgemaakte nota‘s, indien nodig, verder toe te lichten.  

 

Tevens wordt kort toegelicht dat er reeds eerder overlegvergaderingen hebben 

plaatsgevonden. De eerste overlegvergadering ging door met ODE, EDORA, COGEN, 

FEBEG en Febeliec. De tweede overlegvergadering ging door met Intermixt, Inter-Regies en 

Elia. Tevens wenst de heer Camps duidelijkheid over de bedragen die door de 

distributienetbeheerders worden aangerekend voor injectie . Over de bedragen bestaat veel 

discussie. Deze variëren, al naar gelang de bron, tussen € 2,5 à € 3,5 / MWh en € 7,00.   
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De heer Guido Camps roept de CWaPE op om extra uitleg te geven bij het fonds dat zij in 

het leven willen roepen om de distributienetbeheerders te vergoeden voor de gemaakte 

kosten voor netaanpassingen ten gevolge van een toename van decentrale productie.  

 

Specifiek dient te worden toegelicht of het om een regionaal dan wel een federaal fonds 

dient te gaan. De heer Camps wenst het principe van transparantie immers hoog in het 

vaandel te dragen. Hij roept naast de VREG ook Brugel op om hun mening over te brengen.  

 

De heer Pascal Misselyn (Brugel) stelt dat decentrale productie in Brussel een marginaal 

fenomeen is.  

 

De heer Guido Camps (CREG) richt zich tot alle regionale regulatoren en stelt dat het niet de 

bedoeling is van de CREG om het regionale beleid tegen te werken. Bij de berekening van 

de toe te kennen steun aan hernieuwbare energie (groenestroomcertificaten) kan immers 

rekening worden gehouden met injectietarieven. Hij kaart tevens de positie aan waarin de 

CREG zich bevindt. Er is immers een voorstel tot resolutie van het Vlaams Parlement die 

haar kritiek uit op de aanrekening van injectietarieven door de distributienetbeheerders. Dit 

voorstel tot resolutie werd echter mede ondertekend door dezelfde mensen als diegenen die 

mee de tariefvoorstellen van Eandis voor de regulatoire periode 2009 – 2012 hebben 

goedgekeurd. De CREG wordt dus op een tegenstrijdige manier bekritiseerd. De heer Guido 

Camps roept tevens de regionale regulatoren op om de principes van de Europese Richtlijn 

2009/72/EG in acht te nemen over de unbundling die stelt dat distributie gescheiden dient te 

zijn van de productie, zijnde de energiecomponent.  

 

Tevens wordt opgeroepen om in de berekening van de bedragen voor steun aan 

hernieuwbare energie via groenestroomcertificaten de injectietarieven op te nemen in de 

parameters en hypotheses. Behalve naar de studie van het VITO wordt ook verwezen naar 

de studie van de CWaPE over de berekening van de onrendabele toppen.  

 

De heer Francis Ghigny (CWaPE) kaart de discriminatie aan die er bestaat tussen de 

aanrekening van injectietarieven door sommige distributienetbeheerders, terwijl dat nog niet 

gebeurt op transmissieniveau.  

 

De heer Guido Camps (CREG) reageert door te stellen dat de regulatoire periodes voor de 

transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders niet samenvallen. In de toekomst is 

er een mogelijkheid dat injectietarieven aangerekend worden op transmissieniveau. 
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Hieromtrent is de CREG aan het werken aan een studie. De problematiek betreft het verschil 

in bijdrage in de aansluitingskosten tussen de historische producenten en de nieuwkomers 

op de markt. De nieuwkomers dienen hoge aansluitingskosten te betalen. De historische 

producent diende een lager bedrag in aansluitingskosten te betalen. De rest van het bedrag 

werd gesocialiseerd via het tarief voor het gebruik van het net.  

Dergelijke verschillen kunnen mogelijk weggewerkt worden via de toepassing van 

injectietarieven op het transmissieniveau. 

 

De heer Francis Ghigny (CWaPE) refereert naar de guidelines die door de Europese 

Commissie worden gelanceerd ter harmonisatie van de injectietarieven op het 

transmissieniveau. Volgens dat voorstel zou Elia een gemiddeld injectietarief tussen € 0,00 

en € 0,50 / MWh mogen aanrekenen aan de producenten.  

 

De heer Guido Camps (CREG) repliceert door te zeggen dat deze guidelines enkel voor de 

transmissienetten gelden en niet voor de distributienetten.  

 

De heer Olivier Squilbin (CWaPE) kaart de discriminatie aan tussen de historische 

producenten en de nieuwkomers op de markt. De historische producenten bezitten veelal 

productie-installaties aangesloten op de transmissienetten, terwijl de nieuwkomers op de 

markt investeren in productie die aangesloten is op distributieniveau.  

 

De heer Guido Camps (CREG) gaat hier niet mee akkoord. Hij oppert dat ook de 

nieuwkomers op transmissieniveau de discriminatie kunnen inroepen dat zij hogere 

aansluitingskosten dienen te betalen dan de historische producent. Hij herhaalt nogmaals de 

oproep om de unbundling te respecteren. De heer Camps is van mening dat de 

investeringen in de energiecomponent moeten aangemoedigd worden. De 

groenestroomcertificaten worden als voorbeeld aangehaald. Het principe van unbundling 

indachtig mag de energiecomponent niet verward worden met het distributieonderdeel.  

 

De heer Francis Ghigny (CWaPE) voegt eraan toe zich te houden aan het principe van 

unbundling. Hij geeft toe dat er extra kosten dienen gemaakt te worden voor de 

netaanpassingen en vraagt zich af wie deze kosten moet dragen. De vraag is of dit enkel zal 

gebeuren onder afnemers of ook onder de decentrale producenten. Hij waarschuwt voor 

grote verschillen in injectietarieven per gebied. De inwoners van een gebied met veel 

decentrale productie worden zo benadeeld t.o.v. inwoners in een ander gebied met weinig 

decentrale productie.  
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De heer Guido Camps (CREG) vindt ook dat tariefsignalen moeten kunnen gegeven worden 

door de distributienetbeheerders. Hij herhaalt dat in de berekening van de steunbedragen 

voor hernieuwbare energie rekening kan worden gehouden met de injectietarieven.  

 

De heer André Pictoel (VREG) gaat verder dat er geen scheeftrekking mag ontstaan tussen 

de verschillende productie-types. Als injectietarieven worden toegepast op distributieniveau, 

moet dit ook gelden op transmissieniveau.  

 

De heer Guido Camps (CREG) zegt dat de CREG geen bevoegdheid heeft over het 

kostenverdelingsmechanisme in elektriciteit. Die bevoegdheid geldt wel voor aardgas. De 

Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking 

van de Verordening (EG) nr. 1775/2005 bepaalt dat kostenverdelingsmechanismen (…) 

worden goedgekeurd door de nationale regulerende instanties. De omzetting en toepassing 

in nationale regelgeving dient uiterlijk te gebeuren tegen 3 maart 2011. Voor wat betreft 

elektriciteit kan de CREG enkel een uitspraak doen over de drie principes van niet-

discriminatie, kostenreflectiviteit en transparantie in de kostenverdelingsmechanismen die de 

distributienetbeheerders toepassen.  

 

De heer André Pictoel (VREG) kijkt over de landsgrenzen heen en merkt op dat in het 

buitenland niet overal met injectietarieven wordt gewerkt. De kosten worden niet op die 

manier gerecupereerd door de distributienetbeheerders. Buitenlandse producenten waar 

geen injectietarieven aan worden aangerekend worden hierdoor bevoordeeld.  

 

De heer Guido Camps (CREG) weerlegt dit en zegt dat de interconnectoren tussen de 

verschillende landen zich situeren op de transmissienetten en niet op distributie.  

 

De heer André Pictoel (VREG) kaart de discriminatie aan. Aan productie-installaties o.b.v. 

hernieuwbare energie op transmissienetten worden geen injectietarieven aangerekend, daar 

waar dit bij dezelfde productie-installaties op distributienet wel het geval is.  

 

De heer Francis Ghigny (CWaPE) erkent het probleem van de distributienetbeheerders die 

vandaag worden overspoeld door aanvragen voor aansluiting van decentrale producenten. 

Hij gaat er dan ook vanuit dat de kosten voor de distributienetbeheerders dienen 

gesocialiseerd te worden. Hij refereert hiervoor naar het Fluxys-fonds. De financiële 
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middelen binnen dit fonds konden worden gebruikt door de distributienetbeheerders voor de 

financiering van netinvesteringen.  

 

De heer Francis Ghigny denkt voor het socialiseren van dergelijke kosten aan de oprichting 

van een fonds dat federaal wordt georganiseerd en dat zou kunnen worden gespijsd via een 

heffing op de transmissienettarieven. Daarbij lijkt het opportuun om bij de socialisering van 

dergelijke kosten, rekening te houden met het economisch optimum voor inplanting van de 

betrokken installaties. 

 

De ondersteuning van de offshore windenergieparken gebeurt ook vanuit een federale 

maatregel. 

 

De heer Dirk Van Evercooren (VREG) stelt dat een prikkel vanuit de distributienetbeheerders 

moet gegeven worden voor de lokalisatie van decentrale productie. Dergelijk tariefsignaal 

vanuit de distributienetbeheerders moet hand in hand gaan met het gewestelijk beleid. 

Volgens de heer Van Evercooren wordt op dit moment nog teveel gewerkt volgens het 

principe dat eender welke productie-installatie eerder waar kan ingeplant worden.  

 

Hij is niet tegen het aanrekenen van een injectietarief op zich, maar verzet zich wel tegen het 

injectietarief in zijn huidige vorm, omwille van een gebrek aan transparantie en de 

discriminatie. Immers, de distributienetbeheerder kan zelf bepalen of een productie-

installatie van meer dan 5 MW wel of niet belangrijke kosten voor het distributienet met zich 

meebrengt.  

 

Ook wordt de opmerking gemaakt dat de aanrekening van de tariefpost ‗lasten niet-

gekapitaliseerde bijkomende pensioenen‘ kan gebeuren. Dit gaat voorbij aan de 

economische en maatschappelijke aspecten van injectietarieven.  

 

De heer Guido Camps (CREG) zegt dat de aanwezigen enkel oog hebben voor de 

voordelen van decentrale productie. Hij benadrukt dat er door andere stakeholders 

technische problemen naar voren worden geschoven. De heer Guido Camps gaat akkoord 

met de stelling van de heer Dirk Van Evercooren dat er op het vlak van transparantie 

verbeteringen mogelijk zijn aan de huidige injectietarieven. Hij benadrukt echter wel dat de 

injectietarieven een nuttig middel zijn om de kosten voor toenemende decentrale productie 

op te vangen. Zo wordt het voorbeeld aangehaald in het geval een decentrale producent 

nood heeft aan een kabel van 5 km. Voor de aanleg van deze kabel en de aansluiting op 
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een transformator van Elia, zijn deze kosten rechtstreeks toewijsbaar aan de decentrale 

producent.  

 

De heer Francis Ghigny (CWaPE) herhaalt dat injectietarieven niet het ideale middel zijn om 

de juiste lokalisatie van de productie-installatie in het distributienet aan te moedigen.  

 

De heer Dirk Van Evercooren (VREG) herhaalt zijn stelling dat de injectietarieven in de 

huidige vorm geen rekening houden met het aanmoedigen van een goede lokalisatie in het 

distributienet.  

 

De heer André Pictoel (VREG) pleit voor een mechanisme volgens solidarisering van de 

kosten.  

 

De heer Guido Camps (CREG) acht de oprichting van een fonds niet haalbaar. Hij roept op 

om de tarieven te koppelen aan de onderliggende kosten. De kosten voor netaanpassingen 

kunnen immers rechtstreeks toegewezen worden aan de decentrale producent.  

 

De heer André Pictoel (VREG) herhaalt dat de kosten niet voor de decentrale producent 

hoeven te zijn, maar gesolidariseerd moeten worden.  

 

De heer Francis Ghigny (CWaPE) pleit ervoor om bepaalde gebieden die gunstig zijn voor 

decentrale productie te bevoordelen. Hij leest een zin voor uit de adviesbrief van de CWaPE 

aan de CREG over injectietarieven: ―…le porteur de projet aussi bien que le gestionnaire de 

réseau doivent pouvoir émettre un signal économique qui permettra une prise de décision 

correspondant mieux à l‟optimum économique global lequel faisait la caractéristique des 

sociétés verticalement intégrées, avant la libéralisation.”  

 

De heer Guido Camps (CREG) acht het opportuun dat de decentrale producent een deel 

van de aansluitingskost betaalt. Immers, op industrieel vlak is elke aansluiting uniek. In dat 

geval is een rechtstreekse kostentoewijzing aan één netgebruiker mogelijk. 

 

Dirk Van Evercooren (VREG) voegt toe dat het aansluitingstarief geen onderscheid maakt 

tussen afname en injectie.  

 

De heer Guido Camps (CREG) sluit de vergadering af. Er zal een ontwerptekst gemaakt 

worden dat naar alle stakeholders zal worden gestuurd.  
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IV.4 BIJLAGE 4a: Uittreksel uit gepubliceerde 

tarieven Elia voor de regulatoire periode 2008-2011 

– Definities van bruto begrensd vermogen en bruto 

begrensde energie 

 
Volgende definities m.b.t. energie ondersteunen de paragraaf over de indirecte aanrekening 

van injectietarieven door Elia.   

Het bruto begrensde vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) 

aangesloten in dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) 

geassocieerd aan dit toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde 

vermogen door deze lokale producties dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het 

hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het bruto begrensde 

vermogen gelijk aan nul.  

 

De bruto begrensde energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de 

integraal van het bruto begrensde vermogen in dit toegangspunt voor de periode.  

Met andere woorden, indien  

• P
belasting

(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen 

op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

• P
productie

(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

is de bruto begrensde energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

Het netto afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het 

verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) 

aangesloten in dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) 

die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot 

een negatieve waarde, is het netto afgenomen vermogen gelijk aan nul.  
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De netto afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk 

aan de integraal van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode.  

Met andere woorden, indien  

• P
belasting

(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op 

een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en  

• P
productie

(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale 

productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh,  

is de netto afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan  

 

Opmerking  

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de netto afgenomen 

energie gelijk aan de bruto begrensde energie.  

 

Voorbeeld  

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW 

door een lokale productie geassocieerd met de belasting:  

 

 

Zijn voor het beschouwde kwartier:  

• Netto afgenomen energie  

= max( 0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten  

= 15 MWh  

• Bruto begrensde energie  

= max( 0, 100 MW – min(40 MW, 25 MW)) * 15 minuten  

=18,75 MWh.  
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IV.4 BIJLAGE 4b: Uittreksel uit gepubliceerde 

tarieven Elia voor de regulatoire periode 2008-2011 

- Tarief bijkomend vermogen op jaarbasis 

 

Volgende tabel bevat de bedragen die aangerekend worden voor het tarief voor bijkomend 

vermogen op jaarbasis74.  

 

 

Klanten direct aan het 

Elia-net verbonden 

Tarief 

(€/kW.jaar) 

In 380/220/150 kV-netten  1,9883000 

Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-

netten 
2,9765000 

In 70/36/30 kV-netten 5,2861000 

Bij de uitgang van de transformaties naar 

Middenspanning 
 

 

Het bijkomend vermogen op jaarbasis wordt maandelijks ex-post bepaald als de maximale 

piek over een lopend jaar (voorbije maand M-1 t/m maand M-12). 

 

Voor de afnames gedekt door lokale productie, wordt de prijs voor het ‗gewone‘ 

onderschreven vermogen verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast voor 

een maximaal vermogen van 75 MW. Deze formule is enkel toepasbaar op 

jaaronderschrijvingen en is beperkt tot 1.000 uur per jaar.   

                                                 
74

 Bijkomend vermogen op jaarbasis mag niet verward worden met bijkomend vermogen op 
maandbasis. Het onderschreven vermogen, het bijkomend vermogen op maandbasis en het 
bijkomend vermogen op jaarbasis zorgen samen voor de dekking van de infrastructuurkosten van 
Elia.   
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IV.5 BIJLAGE 5: Technische analyse 

 

IV.5.1 AGEM  

Op vrijdag 29 januari 2010 werd per e-mail door AGEM75 de volgende technische informatie 

verschaft aan de CREG. Gelieve op te merken dat een kleurendruk van de figuren 

essentieel is om de tekst te kunnen verstaan. In volgende twee figuren is te zien hoe de 

netverliezen toenemen naarmate de decentrale productie toeneemt. Merk tevens op dat de 

netverliezen toenemen in de winter. Dit is de periode waarin de WKK‘s de hoogste productie 

bereiken.  

 

Geïnstalleerd vermogen 
Indienstname 
datum 

Type 
productie 

Brandstof 

    0,475 1/01/2003 Cogen/WKK biomass/biogas/stortgas 

2,74 1/05/2005 Cogen/WKK Gas_BNL 

7,5 1/04/2006 Cogen/WKK Gas_BNL 

2,2 20/12/2006 Cogen/WKK Gas_BNL 

3,633 31/05/2007 Cogen/WKK Gas_BNL 

2,5 1/02/2008 Cogen/WKK Gas_BNL 

4 31/10/2008 Biogas Biogas 

2 1/06/2008 Cogen/WKK Gas_BNL 

 

 
 
 

                                                 
75

 AGEM = Autonoom Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas werd door de VREG aangeduid als 
distributienetbeheerder. Op het grondgebied van de gemeente Merksplas bevinden zich heel wat 
tuinders met een grote warmtevraag voor serres. De groei aan decentrale productie in dit gebied, 
bestaat vooral uit WKK-installaties. Waarbij vooral de warmtecomponent lokaal wordt afgenomen en 
de geproduceerde elektriciteit als bijproduct wordt teruggeleverd aan het distributienet. 
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IV.5.2 EG/GHA 

Op donderdag 11 februari 2010 leverde EG/GHA de volgende technische informatie per e-

mail aan de CREG. In volgende figuren kan aangetoond worden dat de netverliezen 

toenemen indien de eindafnemer dichter bij de decentrale productie gelokaliseerd is. In het 

voorbeeld is er sprake van een DNB waarbij een windmolenpark de decentrale productie 

uitmaakt. De afstanden tot de verschillende eindafnemers vormen de 6 kabelsegmenten.    

 

Voorafgaande opmerkingen : 
 

 Deze berekening werd uitgevoerd op basis van reële klantprofielen over de periode 9 

t.e.m.11 december 2009. Deze periode werd gekozen omdat ze buiten de dagelijkse 

cyclus bij de klantprofielen tevens een sterk fluctuerend windaanbod vertoont, met een 

resulterende productie van nul tot het maximum vermogen. 

 Voor de berekeningen werden een aantal vereenvoudigingen aangenomen: 

 op basis van het actief afgenomen of geproduceerd vermogen, met een 

veronderstelde constante cos phi van 0,9. 

 zonder rekening te houden met de opwarming van de kabels.  Door deze 

opwarming neemt de weerstand van de kabels toe, wat het netverlies dus zou 

doen toenemen. 

 zonder rekening te houden met de spanningsval in de kabels. 

Door deze benaderingen moet rekening worden gehouden met een foutenmarge van 

ca. 5 %, wat echter van geen invloed is op de algemene vaststellingen en conclusies. 
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Schematische voorstelling aansluitpunten en kabelsegmenten: 
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Transit 1- 4,21 km 

 

transit 1 - 4,21 km
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NVL = netverliezen 

 

Zonder decentrale productie: 

De donkerblauwe lijn is de berekende vermogentransit76 [kW] in dit kabelsegment. 

De gele lijn geeft het berekend netverlies [kWh] weer. 

 

Met decentrale productie: 

De purperen lijn is de berekende vermogentransit [kW] in dit kabelsegment. 

De lichtblauwe lijn geeft het berekend netverlies [kWh] weer. 

 

In het kabelsegment van transit 1 stellen we een globale vermindering vast van het 

netverlies. In het midden van de grafiek, tijdens een periode van voldoende windaanbod, 

zien we echter een toename van het netverlies. De lichtblauwe lijn ligt boven de gele lijn. 

Tijdens de meetperiode was dit echter een zeer beperkte tijd.   

                                                 
76

 De vermogentransit houdt in dat het opgewekte vermogen zich voortbeweegt doorheen het 
distributienet. Dit kan enkel gerealiseerd worden als aan volgende voorwaarden voldaan is :  

 de capaciteit van de netelementen van het distributienet mag niet worden overschreden ;  

 het vermogen van de transformatoren naar het hoger spanningsniveau mag niet worden 
overschreden ;  

 de mogelijke stijging van de spanning op de andere aansluitingspunten mag de correcte 
exploitatie van het distributienet niet in het gedrang brengen. 
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Transit 2 – 0,45 km 

 

transit 2 - 0,45 km
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Gelet op de korte kabellengte is het netverlies in dit segment, zijnde transit 2, zeer klein. 

Enkel tijdens perioden van voldoende windaanbod is hier een groter netverlies en ligt de 

lichtblauwe lijn boven de gele lijn. 
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Transit 3 – 1,89 km 

 

 
transit 3 - 1,89 km
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Vanaf hier merken we op dat de decentrale productie de hoofdvoeding wordt van het vorige 

aangesloten cliënteel77.   

 

Zonder decentrale productie meten we een maximale vermogentransit van 1.262 kW. 

 

Met decentrale productie neemt dit maximum toe naar 5.311 kW. 

 

Vermits netverlies kwadratisch – zijnde dus exponentieel – toeneemt met de 

vermogentransit, merken we in het midden van de grafiek een grote toename.  De 

lichtblauwe lijn ligt immers hoger dan de gele lijn. 

 

                                                 
77

 Dat betekent dat de klanten, die nog dichter bij de decentrale productie gelegen zijn dan het 
cliënteel op transit 3, quasi volledig door die decentrale productie van stroom worden voorzien. 
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Transit 4 – 3,60 km 

 

 

transit 4 - 3,6 km
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Zonder decentrale productie is de vermogentransit in dit kabelsegment zeer beperkt met een 

maximum van 405 kW.  Het netverlies, voorgesteld door de gele lijn, is minimaal. 

 

Met decentrale productie wordt dit kabelsegment belast tot 5.845 kW. 

 

Het netverlies is met een factor 80 à 90 toegenomen. 
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Transit 5 – 0,69 km 

 

transit 5 - 0,69 km
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Zonder decentrale productie is de vermogentransit in het kabelsegment van transit 5 zeer 

beperkt met een maximum van 383 kW.  Het netverlies, voorgesteld door de gele lijn is 

minimaal. 

 

Met decentrale productie wordt dit kabelsegment belast tot 5.867 kW. 

 

Het netverlies is met een factor 100 toegenomen. 
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Transit 6 – 1,44 km 

 

transit 6 - 1,44 km
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Dit kabelsegment over een lengte van 1,44 km werd speciaal geplaatst voor de aansluiting 

van de decentrale productie en veroorzaakte uiteraard dus geen netverlies t.g.v. de normale 

afnemers. 

 

In dit kabelsegment werd 616 kWh netverlies veroorzaakt om dit productievermogen, met 

een maximum van 6.129 kW, over een afstand van 1,44 km te verplaatsen. 
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Totaaloverzicht netverlies 

 

[kWh] 

zonder decentrale 

productie met decentrale productie delta 

kabelsegment 1 1.021 553 -46% 

kabelsegment 2 108 59 -45% 

kabelsegment 3 52 517 896% 

kabelsegment 4 15 1.298 8800% 

kabelsegment 5 2 252 10246% 

kabelsegment 6 0 616  

      

totaal 1.198 3.295 175% 

 

Door deze decentrale productie is in dit gedeelte van het kabelnet het netverlies 

toegenomen met 175 %.  Dit is bijna een verdrievoudiging. 

Het netverlies neemt ernstig toe hoe dichter men bij de decentrale productie komt. 

 

Grafisch geeft dit over de meetperiode volgend beeld : 
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Zonder decentrale productie heeft de middenspanningskabel een vermogentransit volgens 

de donkerblauwe lijn.  De gele lijn geeft een indicatie van het veroorzaakte netverlies.  Het 

netverlies is een kwadratische functie van de vermogentransit. 

 

De groene lijn geeft het decentraal productievermogen aan tijdens deze periode.  Hier is 

deze variabel en in functie van het windaanbod. 

 

Vermits voor het cliënteel de energie steeds ter beschikking is, dient het 

transformatorstation, voorgesteld door de roze lijn, energie te injecteren (positieve waarden) 

of energie op te nemen (negatieve waarden). 

 

In het eerste gedeelte van de grafiek is de decentrale productie lager dan de 

energiebehoefte.  Hierdoor daalt de lichtblauwe lijn onder de gele lijn.  De decentrale 

productie zorgt voor minder netverlies. 

 

In het middelste gedeelte is de decentrale productie, zij het onregelmatig, groter dan de 

energieafname van het cliënteel.  Het netverlies (kwadratisch met het energietransport) 

neemt ernstig toe (lichtblauwe lijn ligt hoger dan gele lijn). 

 

In het laatste gedeelte is de decentrale productie afwisselend hoger/lager dan de afgenomen 

energie.  De stroom van cel 12 van het transformatorstation  wisselt  voortdurend tussen 

injectie en opname van energie. 

 

Lichtblauwe lijnen en gele lijnen, wat het berekend netverlies voorstelt met en zonder 

decentrale productie kruisen elkaar voortdurend.  Gelet op het kwadratisch verloop zijn de 

pieken van de lichtblauwe lijn hoger dan deze van de gele lijn. 

 

Globale getallen over de betrokken periode: 

 afname: 163.699 kWh 

 netverlies bij enkel afname: 1.198 kWh = 0,73% 

 productie: 187.025 kWh 

 netverlies bij enkel productie: 5.250 kWh = 2,81% 

 netto uitwisseling in TS: 23.326 kWh terugvoeding (163699-187025) 

 effectief netverlies: 3.295 kWh = 14,13% van de netto uitwisseling met Elia 

 effectief netverlies tov. netverlies bij enkel afname: 275% 
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IV.6 BIJLAGE 6: Vlaamse gemengde 

distributienetbeheerders: De invoering van een 

injectietarief in de meerjarentarieven 

 

Volgende informatie over de invoering van een injectietarief in de meerjarentarieven werd 

door de exploitatiemaatschappij van de Vlaamse gemengde DNB‘s aan de CREG op 

woensdag 10 februari 2010 per e-mail bezorgd.  

 

Vlaamse gemengde distributienetbeheerders:  
 

DE INVOERING VAN EEN INJECTIETARIEF IN DE MEERJARENTARIEVEN 
 
 
 
1. WETGEVING 

 
2 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de 
vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de 
algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de 
basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, 
van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten 
voor elektriciteit 
 
… 
HOOFDSTUK III. — Algemene tariefstructuur 

Art. 9. § 1. De tariefstructuur onderscheidt volgende tarieven : 
1°Niet-periodieke tarieven voor de aansluiting op het distributienet, bedoeld in artikel 10 van 
dit besluit; 
2° Periodieke tarieven, zoals bedoeld in artikel 11 : 
2°1 de tarieven voor het gebruik van het net; 
2°2 het tarief openbare dienstverplichtingen; 
2°3 het tarief in verband met het gebruik van het transportnet; 
3° de periodieke tarieven voor de ondersteunende diensten, bedoeld in artikel 12 van dit 
besluit. 
§ 2. Bijkomend aan deze tarieven kunnen toeslagen, bedoeld in artikel 13 worden toegepast. 
 
Art. 10. § 1. De niet-periodieke tarieven voor aansluiting op het distributienet omvatten : 
1° het éénmalig tarief dat de kosten vergoedt van de oriëntatiestudie voor een nieuwe 
aansluiting of voor de aanpassing van de bestaande aansluiting; 
2° het éénmalig tarief dat de kosten vergoedt van de detailstudie voor nieuwe 
aansluitingsuitrustingen of voor de aanpassing van bestaande aansluitingsuitrustingen; 
3° het éénmalige tarief voor de vergoeding van de kosten van een nieuwe aansluiting of voor 
de aanpassing/verzwaring van een bestaande aansluiting of voor de vervanging van een 
meetapparaat;  
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§ 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 
distributie. Het tarief bedoeld in § 1, 3°, is functie van de exploitatiespanning, de 

lengte, het vermogen, de bestemming (injectie of afname) van de aansluiting en, in 

voorkomend geval, van de technologische parameters gedefinieerd in het technisch 
reglement distributie. 

 
Art. 11. § 1. De tarieven voor het gebruik van het distributienet omvatten : 
1° het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor onderschreven en bijkomend 
vermogen) 
2° het tarief voor het systeembeheer; 
3° het tarief ter vergoeding van het ter beschikking stellen van toestellen voor het meten, 
tellen en opnemen.  
De tarieven bedoeld in § 1, 1°, vergoeden de netstudies, de algemene beheerskosten 
exclusief de kosten systeembeheer, de afschrijvingen, de financieringskosten, de 
onderhoudskosten. 
Het basistarief voor het gebruik van het net is voor de klantengroepen TR HS, 26-1kV, en 
TR LS deels functie van het door de netgebruiker afgenomen vermogen en deels functie van 

de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het distributienet 

en van de tariefperiode (normale uren/stille uren). Voor de netgebruikers van de 
klantengroep LS is het basistarief voor het gebruik van het net functie van de actieve energie 

geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het distributienet en van de 

tariefperiode. Voor diezelfde categorie netgebruikers mag, om onnodige 
capaciteitsuitbreidingen te vermijden en de optimalisatie van deze capaciteiten te 
verzekeren, volgens te bepalen criteria, een vermogensterm verbonden met de reële 
gemeten verbruikspieken toegepast worden op bestaande aansluitingen met zulke 
piekmeting.  
 

Het basistarief voor het gebruik van het net is niet van toepassing voor productie-eenheden 
met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 MWe. 

De bepaling voorzien in de vorige alinea is ook toepasselijk op productie-eenheden 
van elektriciteitsopwekking via hernieuwbare energiebronnen of via kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling waarvan het geïnstalleerde vermogen groter is dan 5 MWe, 
behalve wanneer deze productie-eenheden aangesloten zijn op infrastructuurdelen 
waarvoor het belang van dit type eenheden aanzienlijke bijkomende kosten genereert. 

 
Inzake het tarief bedoeld in § 1, 1°, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen 
zodat het elektriciteitsverbruik van elke eindafnemer aangesloten op het distributienet die 
over een tweevoudige uurmeter beschikt, gedurende het weekend op de nachtteller van de 
tweevoudige uurmeter wordt geregistreerd en bijgevolg gefactureerd wordt overeenkomstig 
het tarief geldend tijdens de tariefperiode nacht. 
Het is de distributienetbeheerders, noch de leveranciers toegelaten de eventuele nadelen 
van de registratie van het elektriciteitsverbruik gedurende het weekend op de nachtmeter, te 
verhalen op eindafnemers op laagspanningnet met een enkelvoudige uurmeter. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 2°, vergoedt het systeembeheer, de afschrijvingen en de 
financiering van de activa voor het beheer van het systeem. Dit tarief is functie van de 
actieve energie geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het distributienet. 
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Specifieke kosten van systeembeheer, aangegaan voor de sturing en opvolging van 
autoproducenten, aangesloten op het distributienet, worden in een bijkomend tarief 
aan deze netgebruikers aangerekend. 

 
Dit laatste tarief is functie van de op kwartuurbasis door een netgebruiker geïnjecteerde of 
afgenomen actieve bruto begrensde energie en van de klantengroep en wordt door de 
netbeheerder aan de houder van het toegangscontract of de distributienetbeheerder 
gefactureerd.  
 
Het tarief bedoeld in § 1, 3°, vergoedt het ter beschikking stellen van toestellen voor het 
meten, tellen en opnemen, inclusief de verzameling en de overdracht van de gegevens en 
informatie met betrekking tot een in aanmerking komende afnemer wanneer deze van 
leverancier verandert. 
Het tarief bestaat uit een vaste term in functie van de meetopstelling : continu gelezen 
meters AMR, maandelijks opgenomen meters MMR of jaaropgenomen meters. 
 
§ 2. Het Tarief openbare dienstverplichtingen, die zijn opgelegd door een bevoegde autoriteit 
en berusten bij de netbeheerder, vergoedt de kosten openbare dienstverplichtingen en is 
functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het 
distributienet en desgevallend van de tariefperiode. 
 
Art. 12. § 1. De tarieven voor de complementaire en supplementaire diensten omvatten : 
1° Het tarief voor de complementaire diensten omvat de dienst van de ontspanning bij de 
klanten. 
2° De tarieven voor de supplementaire diensten worden geval per geval door de 
dienstverlener opgesteld. 
 
Art. 13. § 1. In de facturatie van de tarieven worden de tariefposten in verband met de 
belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies geïntegreerd. Deze posten 
vormen geen tarieven in de zin van artikels 9 tot 12 van dit besluit maar moeten opgenomen 
worden in de facturatie van de netgebruikers, zij omvatten, in voorkomend geval : 
1° de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen de maatregelen van sociale aard, de maatregelen 
ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties; 
2° de toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de reguleringsinstantie; 
3° de bijdragen ter dekking van de verloren kosten; 
4° a) de lasten van niet gekapitaliseerde pensioenen, uitgekeerd aan personeelsleden of aan 
gerechtigden naar verhouding van hun aantal dienstjaren in een gereguleerde activiteit van 
netbeheer of van elektriciteitslevering in de distributie, overeenkomstig een collectieve 
arbeidsovereenkomst of een behoorlijk geformaliseerde overeenkomst, of te dien einde aan 
hun werkgever terugbetaald door een distributienetbeheerder overeenkomstig contractuele 
verplichtingen aangegaan door hem vóór 30 april 1999 voor zover deze lasten gespreid zijn 
over de tijd overeenkomstig de bestaande regels vastgesteld vóór 30 april 1999 of 
overeenkomstig de later door de CREG aanvaarde regels. 
4° a) de lasten van niet gekapitaliseerde pensioenen, uitgekeerd aan personeelsleden of aan 
gerechtigden naar verhouding van hun aantal dienstjaren in een gereguleerde activiteit van 
netbeheer of van elektriciteitslevering in de distributie, overeenkomstig een collectieve 
arbeidsovereenkomst of een behoorlijk geformaliseerde overeenkomst, of te dien einde aan 
hun werkgever terugbetaald door een distributienetbeheerder overeenkomstig contractuele 
verplichtingen aangegaan door hem vóór 30 april 1999 voor zover deze lasten gespreid zijn 
over de tijd overeenkomstig de bestaande regels vastgesteld vóór 30 april 1999 of 
overeenkomstig de later door de CREG aanvaarde regels. 
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b) alle verbintenissen ten opzichte van de pensioenfondsen van de DNB‟s en van de 
werkmaatschappijen die een gereguleerde activiteit van distributie netbeheer hebben 
waarop zij een beroep doen die personeel hebben met een openbaar statuut, met inbegrip 
van alle verbintenissen die het gevolg zijn van vervroegd pensioen, ongeacht het 
vastgestelde aandeel, 
5° de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting; 
6° de overige lokale, provinciale, gewestelijke of federale belastingen, heffingen, toeslagen, 
bijdragen en retributies die door de betrokken distributienetbeheerder verschuldigd zijn. 
De tarieven opgenomen onder 1°, 2° en 3° zijn functie van de actieve energie geïnjecteerd of 
afgenomen door de netgebruiker.  
§ 2. De commissie controleert of de kosten afgewenteld op§ 2. De commissie controleert of 
de kosten afgewenteld op de netgebruikers door distributienetbeheerders om de lasten 
vermeld in § 1, 4°, te dekken : 
- reëel zijn; 
- een compensatie vormen op de niet gekapitaliseerde lasten, gespreid over de volledige 
periode gedurende dewelke de kosten ondervonden worden en tegelijkertijd een effening 
over de opeenvolgende boekjaren toelaat; 
- geen enkele discriminatie veroorzaakt tussen distributienetbeheerders. 
Ingeval van niet naleving van de bovenvermelde principes, neemt de 
commissie de gepaste maatregelen in toepassing van artikel 32. 
… 
 
 
11 JULI 2002 - Koninklijk Besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de 
basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de 
distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de 
beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de 
distributienetten voor elektriciteit was de mogelijkheid voor een injectietarief voorzien. 
 
… 
Art 2, §2 
… 
De tarieven voor het onderschreven vermogen en voor het bijkomend vermogen zijn niet van 
toepassing voor productie-eenheden met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 Mwe. 
De bepaling voorzien in de vorige alinea is ook toepasselijk op productie-eenheden van 
elektriciteitsopwekking via hernieuwbare energiebronnen of via kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling waarvan het geïnstalleerde vermogen groter is dan 5 Mwe, behalve 
wanneer deze productie-eenheden aangesloten zijn op infrastructuurdelen waarvoor het 
belang van dit type eenheden aanzienlijke bijkomende kosten genereert. 
… 
 
De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben dit in de tariefvoorstellen tot einde 
2008 nooit ingevuld (het betrof dus een ―nul-tarief‖) aangezien er toen een beperkte injectie 
door autoproducenten was. 
 
 
In de richtlijnen m.b.t. de tarieven is o.a. opgenomen : 
de tarieven moeten : 

- transparant en niet-discriminerend zijn 
- de reële kosten dekken  
- toelaten het gebruik van de distributienetten te optimaliseren 
- een optimaal gebruik van de distributienetcapaciteit van de netwerken trachten te 

bewerkstelligen. 
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2. STANDPUNT EANDIS 

 
Uittreksel ―Strategienota Eandis‖) 
 

 
1. DECENTRALE PRODUCTIE 

 
……. 

 
 De tarifaire impact mee verhalen op de veroorzaker van de investeringen 

 
 De investeringskosten in het distributienet ten gevolge van de decentrale productie 

worden vandaag gedragen door wie niet aan decentrale productie doet. De decentrale 
productie veroorzaakt investeringen in het net stroomopwaarts ten laste van het tarief.   

 Een tussenkomst in de aansluitingskosten van een decentrale eenheid  hangt af van 
factuele en individuele toevalligheden, zoals de ligging ten opzichte van het net zodat 
onvermijdelijk zeer grote verschillen optreden tussen de aansluitingskosten van 
verschillende eenheden.   

 
 De toepassing van het in de bestaande wetgeving voorziene principe van een 

injectietarief kan een compensatie vormen voor de bijkomende investeringslasten 
verbonden aan decentrale productie.   

 
 Een standpunt is wenselijk of het niveau van het injectietarief dient aangepast te worden 

ten einde al of niet te komen tot een grotere bijdrage van de decentrale productie-
installaties in de kosten die veroorzaakt worden met het oog op hun aansluiting op de 
netten, zonder dat hierdoor hoog kwalitatieve decentrale productie mag worden 
achtergesteld op centrale productie-eenheden. 

 
…… 

 

Uittreksel  ―Strategische opties Eandis ML‖ – Reflecties van het Vl. College van 
Experts 

 
α. Decentrale productie 
 
……  

Het belichten van de mogelijke financiële consequentie van het huidig beleid is een 
inbreng die Eandis terecht in het debat moet leveren. Het ware echter goed geweest, 
mocht men de impact van de op te brengen investeringsinspanningen in zeer concrete 
tariefcijfers vertaald hebben voor wat de decentrale productie en de PV-certificaten 
betreft.  

De visie dat er een injectietarief moet komen is terecht, doch men moet ook komen tot  
een tarief voor de noodaansluiting (capaciteitsvergoeding) van decentrale productie-
installaties, die het DNB-net enkel als back-up gebruiken.   
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Tekst uit Memorandum aan de Vlaamse Regering 03.06.2009 

 
…. 

Mee bouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen 

……. 

 

• naast het decretale initiatief om de subsidieregeling voor alle projecten van zonne-energie 
te herzien, beleidsmaatregelen te ontwikkelen die de kosten van decentrale productie 
beter spreiden.  

 Zo kan de impact van decentrale productie op de distributienettarieven onder controle 
worden gehouden. Dat kan onder meer door de toepassing van een injectietarief voor 
grote decentrale productie-installaties en/of een wijziging van de openbare 
dienstverplichting inzake het dragen van de aansluitingskost voor decentrale productie-
installaties tot 1.000 m van het dichtstbijzijnde distributienet in een procentueel 
subsidiepercentage van de aansluitingskosten. Dit kan tegelijk leiden tot een grotere 
bijdrage van de decentrale productie-installaties in de totale aansluitingskosten én zorgen 
voor meer doordachte en kostenefficiënte inplantingsplaatsen. 

…… 

 
3. INVOERING TARIEF VOOR INJECTIE 

3.1. Overleg 30.05.2008 werkgroep “Uniformisering tarieftoepassingen”  CREG - 

DNB’s 

 
Op 20.05.2008 nodigde de CREG, in het kader van de vroegere werkgroep ―Uniformisering 
tarieftoepassingen‖ de verschillende netbeheerders uit om op 30.05.2009 aan tafel te gaan 
zitten en te komen tot een ―uniforme‖ interpretatie van het KB meerjaren tarieven. De CREG 
had namelijk tijdens de jaarlijkse controles ter plaatse (m.b.t. de bepaling van de 
bonus/malus 2007) vastgesteld dat er m.b.t. de praktische uitvoering van het ontwerp van 
Koninklijk Besluit meerjaren tarieven heel wat vragen bestonden bij de verschillende 
distributienetbeheerders. 
 
Deze vergadering ging door op vrijdag 30 mei 2008 – 10u – in de lokalen van de CREG. 
 
Tijdens deze vergadering werd afgesproken dat alle Distributienetbeheerders een 
injectietarief zouden invoeren vanaf 2009, conform het (op dat moment nog ontwerp) KB 
meerjaren tarieven, aangezien er een grote toename van injectie van energie door 
autoproducenten kon verwacht worden. 
 
 
3.2. Ingediend tarievendossier Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 

 
Op 4 juni 2009 keurde de CREG de door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 
ingediende meerjaren tarieven goed, met toepassing vanaf 01.07.2009. 
In deze tariefvoorstellen waren ook tarieven voor injectie opgenomen. 
Door de goedkeuring van de tariefvoorstellen 2009-2012 door de CREG, zijn dus ook de 
injectietarieven goedgekeurd door de CREG en moeten ze aldus worden toegepast vanaf 
01.07.2009. 
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Meer nog, het tekort aan opbrengsten dat zou kunnen ontstaan door het niet toepassen van 
de goedgekeurde injectietarieven, zal door de regulator als een malus (te dragen door de 
aandeelhouders van de distributienetbeheerders) beschouwd worden. 
 
Globaal wordt ongeveer 0,4% van het jaarbudget doorgerekend via injectietarieven, 99,6% 
van het jaarbudget wordt nog steeds via afnametarieven aangerekend. 
 
In toepassing van het KB worden volgende tariefcomponenten doorgerekend bij injectie: 

 
1. Het KB voorziet 4 klantengroepen (zowel voor afname als injectie), in functie van de 

infrastructuuronderdelen : 

  TRANS HS 

  26-1 kV 

  TRANS LS 

  Laagspanning 

 Er kunnen bij al de 4 klantengroepen netgebruikers zijn die elektriciteit injecteren, 
tengevolge van autoproductie. 

 Daarom werden er in de tariefvoorstellen injectietarieven voorzien voor alle 
klantengroepen. 

 Voor laagspanningsklanten kan dit injectietarief alleen maar aangerekend worden, indien 
er een AMR-meting staat. Voor het overgrote deel van de laagspanning netgebruikers 
met zonnepanelen, zal er dus geen injectietarief kunnen aangerekend worden, 
aangezien er geen afzonderlijke telling voor afname en injectie gebeurt. 

 

2. Voor alle productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen kleiner dan 5 MW, 
worden voor injectie volgende tarieven aangerekend : 

 
 1. de tarieven voor het gebruik van het net : 

- het tarief voor het systeembeheer 
- het tarief ter vergoeding van het ter beschikking stellen van toestellen voor het 

meten, tellen en opnemen 
 2. de periodieke tarieven voor de ondersteunende diensten : 

- het tarief voor de compensatie van de netverliezen 
3. de tariefposten in verband met de belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en 
retributies 

 
 Indien er specifieke kosten zijn van systeembeheer, aangegaan voor de sturing en 

opvolging van autoproducenten, aangesloten op het distributienet, worden het bijkomend 
tarief systeembeheer aan deze netgebruikers aangerekend. 

 
 

3. Voor alle productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 5 MW, 
(behalve voor productie-eenheden van elektriciteitsopwekking via hernieuwbare 
energiebronnen of via kwalitatieve warmtekrachtkoppeling waarvan het geïnstalleerde 
vermogen groter is dan 5 MWe, behalve wanneer deze productie-eenheden aangesloten 
zijn op infrastructuurdelen waarvoor het belang van dit type eenheden aanzienlijke 
bijkomende kosten genereert), worden voor injectie volgende tarieven aangerekend : 
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1. de tarieven voor het gebruik van het net : 

- het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor onderschreven en 
bijkomend vermogen) 

- het tarief voor het systeembeheer 
- het bijkomend tarief voor specifieke kosten systeembeheer, aangegaan voor 

de sturing en opvolging van autoproducenten, aangesloten op het 
distributienet 

- het tarief ter vergoeding van het ter beschikking stellen van toestellen voor het 
meten, tellen en opnemen 

2. de periodieke tarieven voor de ondersteunende diensten : 
- het tarief voor de compensatie van de netverliezen 

 3. de tariefposten in verband met de belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en 
retributies 

 
Een vermogen van 5 MW of meer is voor een distributienet een vrij groot vermogen. 

 Dit blijkt ondermeer uit de aansluitingscode in het technisch reglement van 2007 van de 
VREG (Deel III, artikel III.2.1.2, §4): "in de volgende gevallen kan de 
distributienetbeheerder de aansluiting uitvoeren via een rechtstreekse verbinding van de 
installaties van de distributienetgebruiker met de secundaire rails van een 
transformatiepost die het distributienet op hoogspanning voedt : in geval van een nieuwe 
aansluiting, als het onderschreven vermogen dat bij de aanvraag tot aansluiting 
vooropgesteld wordt, groter is dan 5 MW". 

 
 Dit artikel geeft aan dat een vermogen van 5 MVA of meer aansluiten (afname of injectie) 

op het gewone distributienet niet evident is en zonodig de aanleg van afzonderlijke 
kabels vereist tot aan een transformatiepost. 

 Om injectievermogens van meer dan 5 MVA aan te sluiten dienen vaak nog bijkomende 
maatregelen genomen zoals begrenzen van de kortsluitstromen, bediening en bewaking 
op de dispatching van deze injecties, speciale voorzorgen voor het uitvoeren van 
schakelingen. 

 
 Voor productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 5MW, zal daarom 

ook voor injectie het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor onderschreven 
en bijkomend vermogen) worden aangerekend. 

 
 
Bij het indienen van de tariefvoorstellen 2009-2012 stelde de CREG als bijkomende vraag : 
―In welke mate heeft het toenemend succes van decentrale productie een effect op de 
netverliezen binnen het distributienet ?‖ 
 
Indien de decentrale producties qua vermogen en locatie afgestemd zijn op de aldaar 
aanwezige afname, is in principe een daling van de netverliezen te verwachten. Hetgeen in 
de realiteit wordt vastgesteld is momenteel evenwel anders. Het grootste gedeelte van de 
decentrale producties (uitgedrukt in vermogen) situeert zich op middenspanning en komt 
doorgaans sterk geconcentreerd voor in regio's waar er weinig afname is. De aansluiting van 
dergelijke injectievermogens zorgt aldus voor een stijging van de netverliezen i.p.v. een 
daling.  
 
Daarom is het ook aangewezen om bij de injectietarieven een tarief voor netverliezen toe te 
passen. 
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3.3. Injectietarief bij de andere distributienetbeheerders 

 
Uit een recente rondvraag bij Infrax en ORES blijkt het volgende : 
 
ORES heeft in de ingediende voorstellen meerjaren tarieven voor de Waalse gemengde 
distributienetbeheerders eveneens een injectietarief voorzien. De tariefcomponent 
―netverliezen‖ werd weggelaten wegens het niet aanvaarden van de aanbestedingprijs voor 
netverliezen voor 2009 door de regulator. 
 
Infrax heeft in de ingediende voorstellen meerjaren tarieven voor IVEG, WVEM en 
Interelectra eveneens een injectietarief voorzien volledig volgens de afspraak van de 
werkgroep van mei 2008. 
 
Opmerking : 
IVEG en WVEM pasten in 2008 reeds injectietarieven toe met volgende tariefcomponenten : 
systeemdiensten en metering. 
 
 
 
4. TOEPASSING INJECTIETARIEF BIJ EANDIS 

 
4.1. Welke kWh-teller bij een decentrale producent ? 

 
Volgens berichtgeving van Netbeheer, Technisch Commercieel Beheer, wordt volgende 
pragmatische werkwijze gevolgd bij het plaatsen van een kWh-teller bij een decentrale 
producent: 
 
Indien een klant een productie-installatie heeft >10 kVA (opgesteld AC-vermogen), plaatst 
men altijd een AMR-teller. 
Het injectietarief is dus van toepassing op alle AMR's, tenzij bij volgende uitzonderingen : 
 

 een klant met een opgesteld productievermogen  =< 10 kVA, heeft dus recht op 
compensatie (afhankelijk van zijn P contractueel wordt dit). 

 LS < 56 kVA in afname : 
  jaarcompensatie; klassieke ferraristeller 

 LS > 56kVA – 100 kVA in afname : 
  maandcompenstie via een MMR (afname) 

er wordt geen AMR geplaatst om compensatie (op maandbasis) mogelijk te 
maken) 

 MS > 100 kVA 
 enkel ogenblikkelijke compensatie, klant met AMR (enkel richting 

geprogrammeerd) 
 

 een klant die niet wenst te injecteren op het distributienet (maar parallel werkt); aanvraag 
"vermoeden van niet-injectie" (aan te tonen door de klant (verbruiksprofiel) en mits 
aanvaarding DNB) 

 LS < 56 kVA   klassieke ferraristeller met teruglooprem 

 LS > 56kVA - 100kVA AMR (enkel richting geprogrammeerd  + 
terugwattbeveiliging) 

 MS > 100 kVA   AMR (enkel richting geprogr + terugwattbeveiliging) 
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Voor installaties met injectie op het laagspanningsnet met een productievermogen > 10kW is 
het volgens het Technisch Reglement niet toegelaten dat een terugdraaiende teller wordt 
gebruikt en is er dus geen compensatieprincipe. Er is daar, buiten de verplichting om afname 
en injectie op het meetpunt afzonderlijk te meten, ook de verplichting om een GSC-teller te 
plaatsen die de (netto)-energieproductie meet. Om veiligheidsredenen dient dit een AMR 
teller te zijn. 
Daarnaast heeft de klant een telling voor de andere (afname-injectie )verbruiken. 
Indien er zich mixed cases (interne productie > 10 kW) voordoen op de certificaatwaarden, 
worden deze afzonderlijk via AMR gemeten (mededeling vreg 2009-4). 
 
Gemiddeld zijn dit productie-installaties waarbij jaarlijks gemiddeld 50 GSC worden 
verworven. 
 
 
In de goedgekeurde tarieven 2009-2012 bedraagt de kost voor de meteropname bij LS-
klanten-injectie 157 euro per jaar (= kost MMR) en dus niet 830 euro per jaar (= kost AMR bij 
MS-klanten), dit in analogie met de aanrekening meteropname bij LS-klanten-afname, > 100 
kW, waar we wettelijk gezien een AMR moesten plaatsen maar ook de kost van MMR 
aanrekenen als tarief voor de meteropname. 
 
 
4.2. Toepassing injectietarieven bij de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 
 
De injectietarieven (euro/kWh) in de tariefvoorstellen 2009-2012 zijn identiek aan de 
corresponderende afnametarieven. 
Indien een autoproducent een afname heeft van 10 kWh en 40 kWh op het distributienet 
injecteert, dan zal een netvergoeding worden aangerekend voor (indien AMR-meting) : 

10 kWh aan afnametarieven 
40 kWh aan injectietarieven 

 
De tarieven injectie zijn in functie van de verbruiken (kWh), behalve voor metering (vast 
bedrag) en eventueel desgevallend het basistarief voor het gebruik van het net (deels in 
euro/kW en deels in euro/kWh). 
Netgebruikers met een zelfde kW, maar met een verschillende benuttiging zullen dus een 
verschillend tarief in euro/kWh betalen voor hun geïnjecteerde energie, dit hoofdzakelijk door 
de invloed van het vast bedrag voor de AMR-meteringkost : hoe groter de benuttiging , hoe 
lager de éénheidsprijs in euro/kWh. Het absoluut bedrag van de factuur zal daarentegen wel 
lager zijn bij een klant met minder geïnjecteerde energie (kWh). 
 
Dit is echter overeenkomstig het algemeen principe van nettarificatie : een netgebruiker 
moet een onderschreven vermogen betalen, of hij het nu gebruikt of niet : de netbeheerder 
heeft immers zijn net moeten afstemmen op dit onderschreven vermogen. 
 
De verhouding tussen het te betalen bedrag netvergoeding injectie en afname zal afhangen 
van de specifieke kenmerken van de klant (verbruik/piekvermogen). 
 
Voor een Eurostat typeklant 26-1kV met een jaarverbruik van 2.000.000 kWh en piek van 
500 kW bedraagt het jaarbedrag afname : 55.000 euro en het jaarbedrag injectie : 8.280 
euro. 
 



  98/103 
 

 

Gemiddeld (totaal DNB‘s) bedraagt het injectietarief voor netgebruikers met : 
30 kW met 1.000 u benuttiging => 31 euro/MWh 
500 kW met 2.500 u benuttiging => 4 euro/MWh 
4000 kW met 6.000 u benuttiging => 3 à 3,5 euro/MWh 

 
 
Op dag van vandaag zou de verkoop van decentraal geproduceerde energie aan een 
energieleverancier echter volgende opbrengst geven voor een autoproducent : 

  ± 35 à 40 euro/MWh voor PV 

  ± 50 euro/MWh voor wind 

 WKK zou ook in die grootte-orde zitten. 
 
Op voorwaarde dat bovenstaande waarden realistisch zijn, betekent dit : 
 

Voor een WKK 

 Opbrengst voor een tuinder met een WKK van 1,2 MW en een benuttiging van 5.000 
u/jaar : => 6.000 MWh/jaar aan 50 euro/MWh = 300.000 euro opbrengst uit de verkoop 
van elektriciteit 

 Kost voor de tuinder aan injectietarief => 6.000 MWh/jaar aan 3 euro/MWh => 18.000 
euro injectie/jaar, wat 6% van de opbrengst bedraagt. 

 

Voor een PV-installatie 

 

 Opbrengst voor een PV-installatie van 30 kW en een benuttiging van 850 u/jaar : 
=> 25,5 MWh/jaar aan 35 euro/MWh = 892,5 euro opbrengst uit de verkoop van 

elektriciteit 

 Kost injectietarief => 25,5 MWh/jaar aan 31 euro/MWh => 790,5 euro kost injectie/jaar, 
wat 88% van de opbrengst bedraagt. 

Door de lage benuttiging schiet er voor PV-installaties bijna niets meer over van de 
opbrengst van de verkoop van energie. Er is wel nog de opbrengst uit de GSC-certifcaten : 
25,5 * 450 euro/GSC = 11.475 euro. 78 

 

 

 

                                                 
78

 De opname van deze bijlage bij deze studie houdt niet noodzakelijk in dat de CREG met deze tekst 
volledig akkoord is, in het bijzonder met de hiervoor vermelde bedragen van opbrengsten.  
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IV.7. BIJLAGE 7: Voorstel van resolutie door 

Vlaams Parlement  

 

Stuk: 374 (2009-2010) – Nr. 1  

Ingediend op: 11 februari 2010 (2009-2010) 

 

Voorstel van resolutie  

van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Carl Decaluwe en Bart Martens, de dames Tine 

Eerlingen en Michèle Hostekint en de heren Dirk de Kort en Robrecht Bothuyne  

betreffende de injectietarieven aangerekend voor hernieuwbare energiebronnen en 

kwalitatieve warmtekrachtkoppelingen. 

 
TOELICHTING 

 

Het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering zet volop in op hernieuwbare energie. 

Onder andere door het toekennen van groenestroomcertificaten, de minimumsteun voor 

deze certificaten, de openbaredienstverplichting ter vermindering van de kosten voor de 

aansluiting van decentrale productie-installaties op het net, maar vooral door een omvattend 

en concreet geheel van maatregelen ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare 

energie. 

 

De indieners verwijzen hiervoor naar het Vlaams regeerakkoord 2009-2014: ―Tevens zorgen 

we voor coherente aansluitings- en exploitatievoorwaarden ter ondersteuning van 

kwalitatieve WKK-installaties en installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen. De 

ondersteuningsmaatregelen bevatten de nodige prikkels om de kosten voor de uitbouw en 

exploitatie van het net te beperken, zodat de distributienetbeheerders niet langer via een 

injectietarief de extra aansluitingskosten moeten verhalen, en om de omvang van de 

decentrale productie-installaties zo goed mogelijk af te stemmen op het verbruik ter plaatse.‖ 

(Parl. St. Vl. Parl. 2009, nr. 31/1, p. 64). 

 

Deze maatregelen worden nu tenietgedaan door de invoering van injectietarieven door 

bepaalde distributienetbeheerders in uitvoering van het zogenaamde ‗KB Tarieven‘ (het 

koninklijk besluit (KB) van 2 september 2008 ‗betreffende de regels met betrekking tot de 

vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene 
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tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures 

inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en 

kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor elektriciteit‘, ter uitvoering 

van de Elektriciteitswet van 29 april 1999).  

 

De interpretatie van het ‗KB Tarieven‘, artikel 11, zou tot willekeur kunnen leiden. Hoewel 

voor productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen kleiner dan 5 megawatt (MW) 

enkel marginale kosten (voornamelijk systeembeheer en verwerking meetgegevens) als 

injectietarief worden aangerekend, stelt het KB immers dat er een injectietarief (inclusief het 

basistarief) mag aangerekend worden voor hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve 

warmtekrachtkoppelingen (WKK) met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 5 MW, 

aangesloten op infrastructuurdelen van de distributienetbeheerder die aanzienlijke 

bijkomende kosten genereren. Deze ―aanzienlijke bijkomende kosten‖ worden echter verder 

niet gepreciseerd en zouden bijgevolg naar believen kunnen ingevuld worden door de 

distributienetbeheerders, wat zou leiden tot een ongelijke toepassing. De enige zekerheid is 

voorlopig dat gezinnen met zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen (AC: ‗alternating 

current‘) van de omvormers van kleiner of gelijk aan 10 kilowatt (KW), geen injectietarieven 

zullen moeten betalen. 

 

Deze injectietarieven zijn een voorbeeld van contraproductieve regelgeving en zetten een 

rem op de ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie. Waar enerzijds de aansluiting 

en productie van stroom uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling 

door Vlaanderen wordt gestimuleerd door openbaredienstverplichtingen en een systeem van 

groenestroomcertificaten en WKK-certificaten, worden anderzijds diezelfde installaties 

‗belast‘ met een injectietarief in toepassing van een federaal KB. En dit op een moment dat 

het Europese klimaat- en energiepakket een doelstelling tegen 2020 van 20 percent 

hernieuwbare energie vooropstelt. 

Liesbeth HOMANS 

Carl DECALUWE 

Bart MARTENS 

Tine EERLINGEN 

Michèle HOSTEKINT 

Dirk DE KORT 

Robrecht BOTHUYNE 
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Parlement, 

– overwegende dat de injectietarieven die mogelijk werden gemaakt door het federale ‗KB 

Tarieven‘ en doorgerekend worden door een aantal distributienetbeheerders een rem 

zetten op de Vlaamse inspanningen inzake duurzame elektriciteitsproductie; 

– overwegende dat het Europese klimaat- en energiepakket een doelstelling van 20 percent 

hernieuwbare energie vooropstelt tegen 2020;  

– overwegende dat het Vlaamse beleid volop inzet op hernieuwbare energie en een aantal 

ondersteunende instrumenten daarvoor heeft ontwikkeld waaronder groenestroomcer-

tificaten, de minimumsteun voor deze certificaten, de openbaredienstverplichting ter 

vermindering van de kosten voor de aansluiting van decentrale productie-installaties op 

het net; 

– overwegende dat deze maatregelen doorkruist worden door de invoering door bepaalde 

distributienetbeheerders van injectietarieven voor decentrale elektriciteitsproductie op het 

distributienet; 

– overwegende dat de mogelijkheid voor de invoering van deze distributienettarieven 

voorzien is in het ‗KB Tarieven‘ (het KB van 2 september 2008 ‗betreffende de regels met 

betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke 

winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de 

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

de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor 

elektriciteit‘, ter uitvoering van de Elektriciteitswet van 29 april 1999); 

 

– gelet op: 

1° de uitspraken van minister Ingrid Lieten in de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 

Beleid en Energie over deze ‗contraproductieve maatregel‘ en de door haar aan-

gegane engagementen (Hand. Vl. Parl. 2009-10, nr. C26 – WON2 van 15 oktober 

2009) inzake het afschaffen van de injectietarieven; 

2° het feit dat de Vlaamse Regering dit punt geagendeerd heeft op het Overlegcomité; 

3° de beslissing genomen op het Overlegcomité van 14 oktober 2009 om de Federale 

Regering het volgende te laten vragen aan de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG):  
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– ―haar advies betreffende de haalbaarheid van een afschaffing van of een vrijstelling 

voor de injectietarieven voor de installaties van hernieuwbare energieproductie en 

warmtekrachtkoppeling die genieten van productieondersteuning en betreffende de 

eventuele impact op de kosten voor de verschillende types van consumenten, om 

tegemoet te komen aan de beleidsdoelstellingen rond de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling, met naleving van de Europese 

verplichtingen ter zake; 

– en, desgevallend, een voorstel tot wijziging van de wetsbepaling tegen het einde van 

het jaar, met als doel bovenvermelde tarieven te schrappen of vrij te stellen.‖; 

4° het antwoord van federaal minister van Klimaat en Energie Paul Magnette op een 

vraag van federaal volksvertegenwoordiger Flor Van Noppen, met name dat de CREG 

bevestigde ―in staat te zullen zijn advies en voorstellen [in verband met het schrappen 

van injectietarieven voor groene stroom] tegen het einde van de maand maart uit te 

brengen‖ (Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, 

de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de 

Landbouw van 19 januari 2010 (CRIV 52 COM 753)); 

 

– vraagt de Vlaamse Regering: 

1° op het eerstvolgende Overlegcomité na het verschijnen van het advies van de CREG, 

bij de federale overheid aan te dringen op een snelle uitvoering van de gemaakte 

afspraak op het Overlegcomité van 14 oktober 2009 en desgevallend een voorstel te 

doen tot wijziging van de wetsbepaling met als doel de vermelde tarieven te schrappen 

of vrij te stellen; 

2° bij afwezigheid van dergelijk advies van de CREG op 31 maart 2010, dit probleem aan 

te kaarten op het eerstvolgende Overlegcomité en daarbij aan te dringen op een snel 

advies van de CREG; 

3° ondertussen te onderzoeken in welke mate via Vlaamse reglementering – bijvoorbeeld 

onder de vorm van een openbaredienstverplichting aan de distributienetbeheerders – 

de toepassing van injectietarieven voor duurzame elektriciteitsproductie kan worden 

uitgesloten. Dit naar analogie met de – door de Raad van State positief geadviseerde – 

beperking van de aansluitkosten op het aardgasnet voorzien in het decreet van 22 

december 2006 houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat de 

uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienet betreft. 
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Liesbeth HOMANS 

Carl DECALUWE 

Bart MARTENS 

Tine EERLINGEN 

Michèle HOSTEKINT 

Dirk DE KORT 

Robrecht BOTHUYNE 


