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1 TRANMISSIENETTARIEVEN 2020-2023 

De tarifaire modaliteiten bepaald door de beslissing van de CREG van 7 november 2019, zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.  

De tarieven hierna vermeld, zijn toepasbaar per “afname- of injectiepunt”, zoals gedefinieerd in het 
“Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en de toegang ertoe”. 
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1.1 Toegangstarieven 2020-2023 

1.1.1 Tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur 

1.1.1.1 Tarieven voor de maandpiek voor afname 

Tabel 1: Tarieven voor de maandpiek  

 

De maandpiek voor afname wordt op maandbasis vastgesteld als de maximale vermogenspiek bij 
afname van alle kwartieren van de betreffende maand. 

Opmerkingen: 

- Voor een toegangspunt “Mobiele Belasting” wordt het tarief voor de maandpiek voor 
afname verminderd met 7 %. 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

- Voor de netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net en voor de 
distributienetbeheerders aangesloten op 30/36/70 kV, wordt het tarief voor de 
maandpiek voor afname toegepast op de 11de gemeten piek van de maand.  

- Indien een activatie door Elia van het niet gereserveerde tertiaire vermogen (mFRR) voor 
afregeling (decremental bids in het kader van het CIPU-contract) een impact 
teweegbrengt op de bepaling van de maandpiek voor afname op een toegangspunt op 
het Elia net, zal deze maandpiek gecorrigeerd worden op basis van de activaties zoals 
gevraagd door Elia. 

1.1.1.2 Tarieven voor de jaarpiek voor afname  

De jaarpiek voor afname wordt ex-post bepaald als de maximale piek tijdens de kwartieren die vallen 
in de tarifaire jaarpiekperiode tijdens de laatste 12 maanden, zijnde de lopende facturatiemaand en 
de vorige 11 maanden. De tarifaire jaarpiekperiode wordt gedefinieerd als de periode lopende van 
januari tot maart en van november tot december, van 17u tot 20u, buiten weekend en feestdagen. 
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Tabel 2: Tarieven voor de jaarpiek  

 

Opmerkingen: 

- Voor een toegangspunt “Mobiele Belasting” wordt het tarief voor de jaarpiek voor 
afname verminderd met 7 %. 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

- Voor de netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net en voor de 
distributienetbeheerders aangesloten op 30/36/70 kV, worden elke maand de 10 hoogste 
pieken uitgesloten (onafhankelijk of ze tijdens of buitend de tarifaire piekperiode werden 
gemeten). Vervolgens wordt het tarief voor de jaarpiek toegepast op de hoogste piek 
gemeten binnen de tarifaire jaarpiekperiode. 

- Indien een activatie door Elia van het niet gereserveerde tertiaire vermogen (mFRR) voor 
afregeling (decremental bids in het kader van het CIPU-contract) een impact 
teweegbrengt op de bepaling van de jaarpiek voor afname op een toegangspunt op het 
Elia net, zal deze jaarpiek gecorrigeerd worden op basis van de activaties zoals gevraagd 
door Elia. 

1.1.1.3 Tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen voor afname 

Tabel 3: Tarieven voor het ter beschikking gestelde vermogen voor afname voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten 
op het Elia-net (behalve "bijkomende" toegangspunten) en voor distributienetbeheerders 

 

Opmerkingen: 

- Voor een toegangspunt “Mobiele Belasting” wordt het tarief voor het ter beschikking 
gestelde vermogen voor afname verminderd met 7 %. 
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- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

- In geval het ter beschikking gestelde vermogen voor afname wordt overschreden, zal voor 
de overschrijding gemeten in de maand M een overschrijdingstarief worden toegepast 
tijdens een periode lopende van de maand M tot de maand M+11. Dit tarief stemt 
overeen met het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen voor afname 
vermeerderd met 50 %. De referentie voor de berekening van de overschrijding voor de 
netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net en de 
distributienetbeheerders aangesloten op 30/36/70 kV, is de 11de gemeten piek in kVA van 
de maand. 

- Voor de distributienetbeheerders die aangesloten zijn bij de uitgang van de 
transformaties naar middenspanning, is de referentie voor de berekening van de 
overschrijding van het beschikbaar gestelde vermogen de maximale piek gemeten in kVA 
van de maand. In geval van overschrijding van het beschikbaar gestelde vermogen voor 
afname, is dezelfde tarifaire impact zoals hierboven beschreven van toepassing. 

Tabel 4: Tarieven voor het ter beschikking gestelde vermogen voor afname voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten 
op het Elia-net ("bijkomende" toegangspunten) 

 

Opmerkingen: 

- Voor een toegangspunt “Mobiele Belasting” wordt het tarief voor het ter beschikking 
gestelde vermogen voor afname verminderd met 7 %. 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

- In geval het ter beschikking gestelde vermogen voor afname wordt overschreden, zal voor 
de overschrijding gemeten in de maand M een overschrijdingstarief worden toegepast 
tijdens een periode lopende van de maand M tot de maand M+11. Dit tarief stemt 
overeen met het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen voor afname 
vermeerderd met 50%. De referentie voor de berekening van de overschrijding voor de 
netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net, is de 11de gemeten piek 
in kVA van de maand. 
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1.1.2 Tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem 

1.1.2.1 Tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem 

Tabel 5: Tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem 

 

Opmerking: 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

1.1.2.2 Tarieven voor de aanvullende afname of injectie van reactieve energie 

De kwartierleveringen van reactieve energie die per afname- of injectiepunt tg φ = 0,329 overschrijden, 
geven aanleiding tot een tarief voor de aanvullende afname of injectie van reactieve energie.  

In het geval de netto actieve energie op kwartierbasis niet hoger is dan 10% van de jaarpiek op het 
betrokken afname- of injectiepunt, wordt de aanvullende afname of injectie van reactieve energie 
bepaald ten opzichte van 32,9 % van 10 % van de jaarpiek op respectievelijk dit afnamepunt- of 
injectiepunt. 

Het tarief voor de aanvullende afname of injectie van reactieve energie is afhankelijk van de hoogte 
van overschrijding. Zone 1 start voor kwartierleveringen van reactieve energie die per afnamepunt- of 
injectiepunt tg φ = 0,329 overschrijden. Zone 2 start voor kwartierleveringen van reactieve energie die 
per afname- of injectiepunt tg φ = 0,767 overschrijden. 

De jaarpiek wordt op maandbasis ex-post vastgesteld als de maximale piek van de laatste 12 maanden, 
zijnde de lopende facturatiemaand en de vorige 11 maanden zonder hierbij rekening te houden met 
de jaarpiekperiode. 

Vanaf 1 januari 2021 zullen, voor zover de activering door Elia van de (automatische of centrale) 
spanningsregeling een impact veroorzaakt op de bepaling van de kwartierleveringen voor een 
toegangs- of interconnectiepunt, deze kwartierleveringen worden gecorrigeerd op basis van de door 
Elia gevraagde activeringen. Voor het jaar 2020 geldt een volledige vrijstelling van het tarief voor 
aanvullende afname of injectie van reactieve energie voor de toegangspunten die bijdragen aan de 
levering van de ondersteunende dienst voor de spanningsregeling (contractualisering). 

Bovendien en ook met ingang van 1 januari 2021, in geval van incompatibiliteit tussen dit tarief en de 
werkingscurves van de gegarandeerde spanningszone door lokale spanningsregeling geïnstalleerd op 
de secundaire van de transformator naar de middenspanning (ook wel "vlindercurve” genoemd), 
wordt op verzoek van de betrokken distributienetbeheerder een volledige of gedeeltelijke vrijstelling 
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(voor het (de) kwadrant(en) waarop de incompatibiliteit betrekking heeft) van het tarief voor de 
afname of injectie van de aanvullende reactieve energie, toegepast. 

Tabel 6: Tarieven voor de aanvullende afname of injectie van reactieve energie voor 2020, 2021, 2022, 2023 

 

Opmerkingen: 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

- In geval van netto afname van actieve energie worden de grenswaarden voor het 
capacitief reactief vermogen in onderstaande tabel opgenomen. 

Tabel 7: Grenswaarden voor de aanvullende afname van reactieve energie tijdens een netto-afname van actief vermogen 

 

Voor  distributienetbeheerders geldt vanaf 1 januari 2021, naast het tarief per interconnectiepunt, een 
tarief voor de afname of injectie van aanvullende reactieve energie, geaggregeerd per elektrische 
zone. De elektrische zone van elk interconnectiepunt zal worden gespecificeerd in de 
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de distributienetbeheerder en Elia. De 
kwartierleveringen van de reactieve energie geaggregeerd per elektrische zone die de onderstaande 
waarden overschrijden, geven aanleiding tot de toepassing van een tarief voor aanvullende reactieve 
energie.  

- cos φ = 0,979 in de inductieve zone voor een elektrische zone in afname 

- cos φ = 0,979 in de capacitieve zone voor een elektrische zone in injectie 

  



 

7/32 

- cos φ = 0,989 in de capacitieve zone voor een elektrische zone in afname 

- cos φ = 0,989 in de inductieve zone voor een elektrische zone in injectie 

Tabel 8: Het tarief voor de afname of injectie van aanvullende reactieve energie per geaggregeerde zone voor de jaren 2021, 
2022 en 2023 voor de op het net aangesloten distributienetbeheerders 

 

1.1.3 Tarieven ter compensatie van onevenwichten 

1.1.3.1 Tarieven voor de vermogensreserves en voor de black start 

Tabel 9: Tarieven voor de vermogensreserves en voor de black start toegepast op afname 

 

Opmerking: 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

Tabel 10: Tarieven voor de vermogensreserves en voor de black start toegepast op injectie voor de netgebruikers rechtstreeks 
aangesloten op het Elia-net en voor de distributienetbeheerders aangesloten in de 70/36/30 kV-netten 

 

Opmerking: 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 
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1.1.3.2 Tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele 
toegangsverantwoordelijken  

Zie publicatie onder een afzonderlijk hoofdstuk van de tarieven voor het behoud en herstel van het 
residueel evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken. 

1.1.4 Tarieven voor de marktintegratie 

Tabel 11: Tarieven voor de marktintegratie 

 

Opmerking: 

- Voor een toegangspunt van een opslagfaciliteit voor elektriciteit is een gedeeltelijke 
vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tariefmethodologie voor meer 
informatie hierover. 

1.2 Aansluitingstarieven 

1.2.1 De tarifaire modaliteiten voor de netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het Elia-
net en voor de distributienetbeheerders met uitzondering van de 
distributienetbeheerders aangesloten bij de uitgang van de transformaties naar 
middenspanning 

De tarifaire modaliteiten voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de 
CREG van 7 november 2019, zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.  

Deze modaliteiten betreffen:  

- het tarief voor de oriëntatiestudie;  

- het tarief voor de detailstudie;  

- het tarief voor de studie betreffende een substantiële modernisatie; 

- het tarief voor het gebruik van een onshore aansluitingsveld;  

- het tarief voor het gebruik van een offshore aansluitingsveld;  

- het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen van de aansluiting: de boven- of 
ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, de 
uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het 
filteren van de spanningsgolf;  
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- het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 
uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen;  

- het tarief voor “Power Quality” testen voor inontvangstneming; 

- bijzondere modaliteiten.  

1.2.1.1 Het tarief voor de oriëntatiestudie 

Het tarief met betrekking tot de oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 
van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te 
sluiten nominaal vermogen.  

De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. 

Tabel 12: Tarief voor de oriëntatiestudie 

 

1.2.1.2 Het tarief voor de detailstudie 

• Detailstudie met het oog op de aansluiting van nieuwe uitrustingen of de aanpassing van 
bestaande uitrustingen 

Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van 
een bestaande aansluiting is een éénmalig tarief, waarvan het bedrag functie is van het type en het 
spanningsniveau van de werken die het voorwerp uitmaken van de detailstudie. 

Voor een studie betreffende zowel aansluitingsveld als aansluitingsverbinding, is het te facturen 
bedrag de som van het bedrag voor de studie voor het (of de) aansluitingsveld(en) en het bedrag voor 
de studie van de aansluitingsverbinding. Dit tarief is van toepassing per gevraagde variant van de 
studie. 

De tarieven voor detailstudies zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor productie-eenheden 
wordt er een vermeerderingsfactor van 33 % toegepast op deze tarieven, en dit enkel voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op het (of de) aansluitingsveld(en), ten einde de kosten te kunnen 
dekken die voortvloeien uit het feit dat een detailstudie voor productie-eenheden meerdere 
bijkomende elementen bevat. 
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Tabel 13: Tarief voor de detailstudie 

 

• “Power Quality” evaluatie voor aansluiting of wijziging van storende installaties of van 
compensatie-installaties (“pre-assessment”)  

Ten einde een spanning te leveren volgens de voorschriften beoogd door het van toepassing zijnde 
Technisch Reglement, dient het toegelaten niveau van veroorzaakte storingen op het net beoogd door 
het Technisch Reglement gerespecteerd te worden.  

In dit kader legt het van toepassing zijnde Technisch Reglement de netgebruiker de verplichting op Elia 
uit eigen beweging op de hoogte te stellen van hun installaties die een impact hebben op de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en efficiëntie van het net.  
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De netgebruiker zal nagaan of de storingsniveaus die optreden door deze installaties de Stadium 1 
emissie limieten beschreven in de Synergrid procedure C10/17 niet overschrijden, en dit op basis van 
de spanning aan het aansluitingspunt en de jaarpiek1. Hij zal deze evaluaties alsook een beschrijving 
van deze installaties (aard en nominaal vermogen) aan Elia voorleggen ter goedkeuring.  

Indien de Stadium 1 emissie limieten overschreden zijn, zelfs na overwogen te hebben bijkomende 
maatregelen te nemen om het niveau van de storingen te beperken, moet de netgebruiker aan Elia 
vragen de aanpak voor Stadium 2 of Stadium 3 toe te passen. In dit geval zijn volgende tarieven van 
toepassing: 

 
(**) In overeenstemming met de voorschriften Synergrid C10/17 “Voorschriften Power Quality voor de gebruikers 
aangesloten op hoogspanningsnetten”. 

De gefactureerde bedragen relatief aan de studies met betrekking tot de limietberekeningen voor 
Stadium 2 of 3 zijn niet terug vorderbaar bij bestelling van de aansluiting. 

Op het einde van de studie bezorgt Elia aan de netgebruiker een rapport dat de aangepaste 
emissielimieten bevat. De netgebruiker zal dan nagaan of zijn installaties deze toegelaten 
emissielimieten respecteren. Het resultaat van deze controle zal in geschreven vorm aan Elia worden 
voorgelegd ter acceptatie. 

1.2.1.3 Het tarief voor de studie betreffende een substantiële modernisatie   

Het doel van het tarief voor de studie betreffende een substantiële modernisatie is het bestuderen 
van het substantieel karakter van een modernisering van de op het net aangesloten installaties, 
waarvoor al dan niet een herziening van het aansluitingscontract nodig is, dit overeenkomstig de 
Europese aansluitnetcodes. Dit tarief is eenmalig en het bedrag is afhankelijk van het type en de 
spanning van het aansluitingspunt van de installaties waarvan de werkzaamheden het voorwerp 
uitmaken van de studie betreffende een substantiële modernisatie. Dit type van studie richt zich alleen 
op het aansluitingsveld.  

Een studie betreffende een substantiële modernisatie is een bijkomende studie naast de detailstudie. 
Als de studie betreffende een substantiële modernisatie samen met een detailstudie wordt 
uitgevoerd, bedraagt het tarief voor de studie betreffende een substantiële modernisatie 50% van dat 
voor de detailstudie. Indien het onderzoek voor substantiële modernisatie wordt uitgevoerd zonder 
dat een detailstudie wordt uitgevoerd (kleinere aanpassingen), bedraagt het tarief voor de studie 
betreffende een substantiële modernisatie 75% van dat voor een kleinere aanpassing in het kader van 
de detailstudie. 

 

                                                           

1 De jaarpiek gebruikt in dit kader is gedefinieerd als het maximum van de maandpieken van de voorbije 12 maanden, zijnde 
de facturatiemaand en de 11 voorafgaande maanden zonder rekening te houden met de tarifaire periode voor jaarpiek. Deze 
jaarpiek komt overeen met de jaarpiek gebruikt in het kader van het “tarief voor aanvullende afname van reactieve energie“ 
en is bijgevolg verschillend van de jaarpiek gebruikt in het kader van het “tarief voor jaarpiek”. 
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Tabel 14: Tarief voor de studie betreffende de substantiële modernisatie 

 

1.2.1.4 Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld onshore  

Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld onshore bestaat uit: 

- een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking, substantiële wijziging, ontmanteling en 
vernieuwing van het aansluitingsveld; 

- een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. 
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Deze jaarlijkse vergoedingen, waarvan de bedragen zijn weergegeven in de tabel hieronder, geven de 
netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, dit inclusief het in 
goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. Het eerste aansluitingsveld omvat 
één tellinguitrusting voor facturatie. 

Wat betreft de bestaande velden wordt de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het veld 
proportioneel aangepast om de “tussenkomsten klanten” van het verleden in rekening te brengen. 
Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten 
laatste 33 jaar na de datum van indienstneming. 

Tabel 15: Vergoedingen voor het ter beschikking stellen en beheer van aansluitingsvelden onshore 
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1.2.1.5 Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld offshore  

Het tarief voor het gebruik van het eerste aansluitingsveld offshore bestaat uit: 

- een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking, substantiële wijziging, ontmanteling of 
vernieuwing van het aansluitingsveld; 

- een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. 

Deze jaarlijkse vergoedingen, waarvan de bedragen zijn weergegeven in de tabel hieronder, geven de 
netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, dit inclusief het in 
goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. Het eerste aansluitingsveld omvat 
één tellinguitrusting voor facturatie. 

Dit tarief werd op uniforme en non-discriminatoire wijze tussen de gebruikers van het offshore 
netwerk bepaald.  

Tabel 16: Vergoedingen voor het ter beschikking stellen en beheer van de eerste aansluitingsvelden offshore 

 

Opmerking: 

- Deze vergoedingen zijn van toepassing op de netgebruikers van het offshore-netwerk die 
niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een overdracht van installaties als bedoeld in 
artikel 7, § 3 van de Elektriciteitswet. De netgebruikers van het offshore-netwerk 
waarvoor een overdracht van de installatie werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 7, § 3 
van de Elektriciteitswet, zijn de vergoedingen verschuldigd die van toepassing zijn voor de 
aansluitingsvelden onshore, op het spanningsniveau dat van toepassing was vóór de 
overdracht van de betrokken installaties. 
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1.2.1.6 Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen van de aansluiting: andere 
aansluitingsvelden, boven- of ondergrondse aansluitingsverbindingen en eventuele 
bijkomende benodigdheden, uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het 
compenseren van reactieve energie en uitrustingen voor het filteren van de 
spanningsgolf 

• Vergoeding voor verwezenlijking of substantiële wijziging, ontmanteling of hernieuwing van 
bestaande aansluitingen 

Het bedrag, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek.  

• Vergoeding voor het ter beschikking stellen voor bestaande aansluitingen  

De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen is deze zoals weergegeven in de synthese tabel 
onder sectie 1.2.1.7, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de 
indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële tussenkomsten waren in het verleden, 
dienen zij proportioneel in mindering gebracht te worden. 

• Vergoeding voor het beheer van andere aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) 

De vergoeding voor het beheer van de “andere” uitrustingen is weergegeven in tabel 18. 

• Vergoeding van toepassing in het geval van light beheer door Elia van de aansluitingsuitrustingen 

Een forfaitaire vergoeding wordt toegepast in geval de netgebruiker de eigenaar is van de 
aansluitingsuitrustingen (met uitzondering van het eerste aansluitingsveld) en zelf zijn 
aansluitingsuitrustingen beheert. 

Deze vergoeding wordt uitgedrukt onder de vorm van een jaarlijkse vergoeding per aansluitingsveld 
en is opgenomen in tabel 19.  
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Tabel 17: Vergoeding voor het ter beschikking stellen van “andere aansluitingsuitrustingen” 
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Tabel 18: Vergoeding voor het beheer van aansluitingsverbindingen 
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Tabel 19: Vergoeding van toepassing voor “light” beheer door Elia van aansluitingsinstallaties 

 

Opmerkingen: 

- In het geval van een korte verbinding (lijn of kabel) kan de vergoeding voor beheer per 
verbinding niet lager zijn dan de vergoeding voor “light” beheer zoals hierboven 
beschreven. 

- In het geval dat een distributienetbeheerder aansluitingsvelden in eigendom van Elia 
gebruikt voor het aansluiten van zijn uitrustingen voor het injecteren van gecentraliseerde 
telebedieningssignalen en deze aansluitingsvelden eveneens gebruikt worden voor het 
transport van elektrische energie door Elia, worden de vergoedingen voor de 
aansluitingsvelden voor het injecteren van gecentraliseerde telebedieningssignalen 
beperkt tot 50 % van de jaarlijkse vergoeding voor verwezenlijking, ontmanteling of 
substantiële wijziging en tot 25 % van de vergoeding voor het beheer van een 
aansluitingsveld als gevolg van een gedeeld gebruik, terwijl voor kabels 100 % van 
hierboven opgenomen vergoedingen gefactureerd worden als gevolg van hun uniek 
gebruik voor de transmissie van de signalen. 
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- Voor de transformatoren waarvan de transformatorcapaciteit verschilt van deze 
aangegeven in bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het 
bepalen van de vergoedingen:  

 

waarbij 

• K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken;  

• MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator;  

• K0 en MVA0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor het beheer en het ter 
beschikking stellen en op de transformator capaciteit van de 
referentietransformator, gekozen in de lijst van de synthese tabel onder sectie 
1.2.1.7 zodat de primaire spanning dezelfde is als van de betrokken transformator 
en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de betrokken transformator 
aanleunt.  

1.2.1.7 Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende 
uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen 

Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor 
alarmsignalisaties, en metingen en tellingen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de 
specificiteit van de betrokken uitrustingen.  

Een vervanging van bestaande uitrustingen behorend tot het eerste aansluitingsveld, maar met een 
bijkomende functionaliteit, valt onder deze regeling 

Het ter beschikking stellen van nieuwe tellingen gebeurt volgens bestek. 

De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van deze tellinguitrustingen is weergegeven in onderstaande 
tabel. 

Tabel 20: Jaarlijkse vergoeding voor het beheer van tellinguitrustingen 
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• “Power Quality” testen voor inontvangstneming 

Tijdens de indienstneming van nieuwe storende installaties of na wijziging van deze, heeft Elia het 
recht testen voor inontvangstneming uit te voeren teneinde het niveau van de storing veroorzaakt 
door deze installaties te controleren. 

Indien de controle van deze niveaus kan gebeuren op basis van metingen van de spanning in het 
aansluitingspunt van de netgebruiker is het tarief voor de testen voor inontvangstneming 2.600 €. 

Na verloop van de testen levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de belangrijkste 
meetresultaten en de besluiten van deze testen. 

Voor de netgebruikers met emissiegrenzen van het “Stadium 3” alsook in de gevallen die complexere 
metingen vragen, wordt een extra kost van 4.000 € aangerekend (het totaal in deze gevallen is dus 
6.600 €). 

1.2.1.8 Bijzondere modaliteiten 

• Reductiecoëfficiënt indien meerdere gebruikers tegelijk dezelfde aansluitingsuitrustingen 
gebruiken 

Alle kosten gedekt door een eenmalig te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 
of meerdere netgebruikers gebruikt worden, met uitzondering van de kosten voor de uitrustingen voor 
metingen en tellingen, kunnen onderling tussen deze netgebruikers verdeeld worden. De uitrustingen 
voor metingen en tellingen moeten voor elke netgebruiker afzonderlijk geïnstalleerd worden. De 
verdeling gebeurt pro rata hun aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract, of volgens 
elk ander akkoord tussen alle betrokken partijen. 

Alle kosten gedekt door een periodiek te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 
of meerdere netgebruikers gebruikt worden, zullen eerst met een coëfficiënt k1 (1+0,05) 
vermenigvuldigd worden om vervolgens pro rata te verdelen volgens hun aansluitingsvermogen 
vermeld in het Aansluitingscontract, of volgens elk ander akkoord tussen alle betrokken partijen. 

Om de extra administratieve kosten van Elia te dekken, zal de verhoging met 5% vervangen worden 
door een bedrag van 1.000 €/jaar indien deze verhoging van 5% een bedrag is dat lager ligt dan 
1.000 €/jaar. 

• Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor productie-eenheden, gebaseerd op hernieuwbare 
energie of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling 

Er is geen reductiecoëfficiënt van toepassing tijdens de regulatoire periode 2020-20232. 

• Verminderings- of vermenigvuldigingscoëfficiënten van toepassing op de tarieven voor het 
gebruik van partiële eerste aansluitingsvelden 

In geval van vereenvoudiging van het eerste aansluitingsveld of wanneer Elia niet alle installaties van 
het eerste aansluitingsveld ter beschikking stelt of beheert, kunnen de jaarlijkse vergoedingen voor de 

                                                           

2 Voor de offertes die door Elia werden opgesteld vóór 31 december 2007 blijven de reductiecoëfficiënten voor productie-
eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid en voor autoproductie-eenheden, van 
toepassing volgens de oude modaliteiten. Dit is van toepassing tot het verstrijken van de periode van 10 jaar ingeval 
geopteerd werd voor de periodieke vergoeding voor het ter beschikking stellen van de aansluitingsuitrustingen. 
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verwezenlijking, ontmanteling of substantiële wijziging of voor het beheer ervan, gedeeltelijk worden 
toegepast volgens de exacte configuratie van het betrokken veld. 

Tabel 21: Vermenigvuldigings- of verminderingscoëfficiënten van de aansluitingstarieven 

 

De coëfficiënten kunnen bij elkaar opgeteld worden in het geval dat Elia meerdere installaties heeft 
gerealiseerd of beheert.  

Voor het eerste aansluitingsveld zijn deze vermenigvuldigings- of verminderingscoëfficiënten van 
kracht tot de vervangingsdatum van het betrokken veld en uiterlijk 33 jaar na de datum van 
ingebruikname. 

1.2.2 De tarifaire modaliteiten voor de distributienetbeheerders aangesloten bij de 
uitgang van de transformaties naar middenspanning 

De tarifaire modaliteiten voor de aansluitingen op het Elia-net voor de distributienetbeheerders 
omvatten de jaarlijkse aansluitingstarieven op het Elia-net voor distributienetbeheerders aan wie Elia 
infrastructuur ter beschikking stelt en/of beheert, die noodzakelijk is voor hun activiteiten. 

Deze tarieven zijn opgesteld volgens twee assen: 

- de aard van de onderliggende prestatie, zijnde een tarief voor het ter beschikking stellen 
van deze installaties en een tarief voor het beheer van deze installaties; 

- de desbetreffende uitrusting, zijnde aansluitingstarieven in functie van de betrokken 
installaties: de accessoires van de transformatoren naar de middenspanning, de non-
feeder middenspanningscellen, de algemene installaties en gebouwen. 

De middenspanningspost waarvan uitgegaan wordt, heeft een referentievermogen van 80 MVA 
(verondersteld geleverd te worden door 2 referentietransformatoren van 40 MVA). Hij bestaat uit 2 
verbindingen van deze transformatoren naar het railstel op middenspanning en 2 aankomstcellen van 
de transformatoren. Hij bestaat eveneens uit een railskoppeling. Deze post is ondergebracht in een 
gebouw voorzien van elektriciteitsvoeding voor verwarming en verlichting. 
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De aansluitingstarieven worden vermenigvuldigd met een factor, meer bepaald de grootte van de 
middenspanningspost. De grootte van de middenspanningspost wordt gedefinieerd als zijnde de 
verhouding tussen het effectieve vermogen van deze post en het referentievermogen. Het effectieve 
vermogen van de betrokken post wordt bepaald door het schijnbaar nominaal vermogen van deze 
middenspanningspost. 

Bijvoorbeeld, voor een middenspanningspost gevoed door middel van 2 transformatoren van 25 MVA: 

- het effectief vermogen is gelijk aan 2 x 25 = 50 MVA; 

- de grootte van de post is 50 MVA/80 MVA = 0,625; 

- de tarieven (indien van toepassing voor deze post) worden vermenigvuldigd met de factor 
0,625. 

De vergoedingen voor het ter beschikking stellen en het beheer van de aansluitingsuitrustingen zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 22: Aansluitingstarieven voor distributienetbeheerders voor een middenspanning referentiepost 

  

 

1.3 Tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht 
van de individuele toegangs-verantwoordelijken3  

Het tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele 
toegangsverantwoordelijken is gebaseerd op de vergoedingen die Elia verrekent voor de regeling van 
het evenwicht in de Belgische regelzone, voor het betrokken kwartier en dient aan de gebruikers van 

                                                           

3 Toegangsverantwoordelijke = evenwichtsverantwoordelijke of Balancing Responsible Party (BRP) 
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het net geëigende stimuli te leveren opdat zij hun injectie en hun afname in evenwicht zouden 
brengen, conform art. 12, § 5, 10° van de Elektriciteitswet van 29 april 1999 en conform paragrafen 
4.2, 2°, 4.4, 4.5 en 4.6 van Bijlage 2 van de tarifaire methodologie van 28 juni 2018. 

1.3.1 Definities 

Het onevenwicht van een evenwichtsverantwoordelijke is het verschil, op kwartier-basis, tussen de 
totale injectie toegekend aan de perimeter van deze evenwichtsverantwoordelijke, voor dit kwartier, 
en de totale afname toegekend aan de perimeter van deze evenwichtsverantwoordelijke, voor dit 
kwartier, met inbegrip van de actieve netverliezen die toekenbaar zijn aan en gecompenseerd worden 
door deze toegangsverantwoordelijke. De begrippen van injectie en afname, alsook de 
onevenwichtsperimeter zijn bepaald in het Contract van de evenwichtsverantwoordelijke.  

Het Netto Regelvolume (hierna ‘NRV’ genoemd), zoals gedefinieerd in de marktregels voor de 
compensatie van de kwartuuronevenwichten, weerspiegelt, voor een bepaald kwartier, het netto 
regelvolume van energie (naar boven en naar beneden) die door Elia wordt toegepast om het 
evenwicht in de regelzone van Elia te handhaven. Een positief of negatief teken van de NRV wijst 
respectievelijk op een globaal energietekort of -overschot in de Belgische regelzone. In het geval dat 
de NRV gelijk is aan nul, wordt volgens afspraak aangenomen dat het controlegebied een tekort heeft.  

Het NRV wordt aangepast om, waar van toepassing, rekening te houden met activaties van de 
strategische reserve, volgens de principes die zijn beschreven in de werkingsregels van de strategische 
reserve.  

Het Area Control Error4 (hierna ‘ACE’), is gelijk aan het momentane verschil tussen de 
referentiewaarden (‘programma’s’) en de werkelijke waarden (‘metingen’) van de uitgewisselde 
vermogens van de Belgische regelzone, rekening houdend met het effect van de 
frequentieafwijkingen. 

Het onevenwicht van het systeem of het onevenwicht van de regelzone (ook ‘System Imbalance’ of ‘SI’), 
is gedurende een bepaald kwartier gelijk aan de Area Control Error minus de NRV : 

System Imbalance = ACE – NRV 

De marginale prijs van de opwaartse activeringen weerspiegelt voor een bepaald kwartier de prijs van 
de duurste energie voor de opwaartse regeling om het onevenwicht in de Belgische regelzone in dit 
kwartier te compenseren.  

De marginale prijs van de opwaartse activeringen wordt bepaald in de marktregels voor de 
compensatie van de kwartuuronevenwichten die Elia overeenkomstig het Federaal Technisch 
Reglement heeft vastgesteld. 

De marginale prijs van neerwaartse activeringen weerspiegelt voor een bepaald kwartier de prijs van 
de minst rendabele energie voor neerwaartse regeling om het onevenwicht in de Belgische regelzone 
in dat kwartier te compenseren.  

                                                           

4 Gedefinieerd in de Verordening (EU) 2017/1485 — Richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen 
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De marginale prijs van de neerwaartse activeringen wordt bepaald in de marktregels voor de 
compensatie van de kwartuuronevenwichten die Elia overeenkomstig het Federaal Technisch 
Reglement heeft vastgelegd. 

1.3.2 Tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele 
toegangsverantwoordelijke 

Overeenkomstig artikel 55.1 van de Richtlijn betreffende elektriciteitsbalancering bepaalt het teken 
van het onevenwicht van de evenwichtsverantwoordelijke of het tarief voor het behoud en het herstel 
van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijke een aan- of verkooptarief 
door Elia weerspiegelt. Een positief onevenwicht komt overeen met een overmatige injectie van 
energie door de evenwichtsverantwoordelijke. Het tarief dat op dit soort situaties van toepassing is, 
komt overeen met een feed-in tarief voor overtollige energie, dat dus door Elia aan de 
evenwichtsverantwoordelijke wordt betaald als het tarief van het residuele evenwicht positief is. Een 
negatief onevenwicht komt daarentegen overeen met een tekort aan injectie door de 
evenwichtsverantwoordelijke. Het tarief dat op dit soort situaties van toepassing is, komt overeen met 
een verlieslatend tarief voor de verkoop van energie, dat dus door de evenwichtsverantwoordelijke 
aan Elia wordt betaald als het tarief van het residuele evenwicht positief is. 

Het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele 
toegangsverantwoordelijke is over het algemeen positief. Het kan echter gebeuren dat het tarief, in 
het bijzonder in geval van een neerwaartse bijstelling, negatief is, met als gevolg dat er omgekeerde 
betalingen worden gedaan tussen Elia en de betrokken evenwichtsverantwoordelijken. 

Voor de periode 2020-2023 wordt het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht 
van de individuele toegangsverantwoordelijken berekend volgens de volgende tabel: 

Tabel 23: Tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken 

 

waarbij:  

- MDP= marginale prijs van neerwaartse activeringen 

- MIP= marginale prijs van opwaartse activeringen 

- α (€/MWh) = 0 als ABS(SI(t)) ≤ 150 MW 

- α(t) (€/MWh) = 𝑎 +
𝑏

1+exp(
𝑐−𝑥

𝑑
)
 als ABS(SI(t)) > 150MW 

met de waarden voor de parameters a, b, c, d, x: 

• a = 0 €/MWh 

• b = 200 €/MWh 

• c = 450 MW 
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• d = 65 MW 

• x = gemiddelde [ (ABS(SI (t)); ABS(SI (t-1)) ], nl. het voortschrijdend gemiddelde van 
de absolute waarde van het systeemonevenwicht van de kwartieren qh(t) en 
qh(t- 1)  

- System imbalance (SI) = ACE – NRV 
- NRV = Netto Regelvolume 
- ACE = Area Control Error 
- ABS(SI (t)) = de absolute waarde van het onevenwicht van het systeem van het 

kwartier qh(t)  
- ABS(SI (t-1)) = de absolute waarde van het onevenwicht van het systeem van het 

kwartier qh(t-1) 

Om in specifieke situaties te zorgen voor doeltreffende stimulansen voor de 
evenwichtsverantwoordelijken in specifieke situaties, met name wanneer de omvang van het 
onevenwichtig in de regelzone de beschikbare reserves benadert of overschrijdt5 
(onsamendrukbaarheid) of in het geval van leveringsproblemen, kunnen bijzondere regels van 
toepassing zijn voor het bepalen van de waarde van het tarief voor behoud en herstel van het residuele 
evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken. Deze regels zullen in voorkomend geval 
worden beschreven in: 

- de regels voor de werking van de strategische reserve; meer bepaald in geval van:  

• activering van de strategische reserves, zoals bepaald in de punten 4.2  en 4.6 van 
bijlage 2 van de tariefmethodologie 

• overeenkomstig artikel 7septies, § 2 van de elektriciteitswet;  

- de regels voor de werking van de markt met betrekking tot de compensatie van 
kwartuuronevenwichten (bv. in geval van onvoldoende samendrukbaarheid).  

Indien nodig zal ook rekening worden gehouden met bijkomende regels in dit verband, voorgesteld 
door Elia en goedgekeurd door de CREG.  

• Instellen van de α-parameter  

De α-parameter biedt een bijkomende stimulans, die van toepassing is in geval van een structureel 
onevenwichtig in de Belgische regelzone, zowel voor evenwichtsverantwoordelijken met een 
onevenwicht in dezelfde richting als het globale  onevenwicht van de Belgische regelzone, als voor 
evenwichtsverantwoordelijken met een onevenwichtig in de tegenovergestelde richting als het globale 
onevenwicht van de Belgische regelzone.  

Een aanpassing van de α-parameter tijdens de regulatoire periode vormt geen wijziging van het 
tariefmechansime. 

1.3.3 Tarief voor externe inconsistentie 

Naast het tarief voor de behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele 
toegangsverantwoordelijken, wordt in het kader van de energie-uitwisselingen op het net een tarief 

                                                           

5 Bijvoorbeeld in geval van noodzaak om back-upcontracten te activeren die zijn afgesloten met naburige netbheerders in 
exportmodus. 
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voor inconsistentie toegepast in overeenstemming met het Federaal Technisch Reglement. Dit tarief 
is bedoeld om de evenwichtsverantwoordelijken te voorzien van een economisch signaal dat hen 
aanmoedigt om de samenhang tussen hun respectieve programma's met betrekking tot dergelijke 
uitwisselingen te waarborgen. 

Een externe inconsistentie tussen de door twee evenwichtsverantwoordelijken meegedeelde 
nominaties verschijnt wanneer de door de verkoper meegedeelde nominatie afwijkt van de door de 
koper meegedeelde nominatie.  

De volgende tarieven zijn van toepassing op de verschillen in absolute waarde tussen de door deze 
twee partijen aangewezen kwartier-hoeveelheden:  

- wanneer de door de koper aangewezen hoeveelheid kleiner is dan de door de verkoper 
aangewezen hoeveelheid: het tarief (in absolute waarde) dat van toepassing is op het 
positieve onevenwicht van een evenwichtsverantwoordelijke; 

- wanneer de door de koper aangewezen hoeveelheid groter is dan de door de verkoper 
aangewezen hoeveelheid: het tarief (in absolute waarde) dat van toepassing is op de 
negatieve onevenwicht van een evenwichtsverantwoordelijke.  

Het tarief wordt – wanneer Elia de betrokken nominaties heeft aanvaard – als volgt toegepast: 

- in zijn geheel aan de evenwichtsverantwoordelijke, indien Elia geen nominatie van de 
tegenpartij heeft ontvangen; 

- voor de helft aan elk van de twee betrokken evenwichtsverantwoordelijken, wanneer Elia 
van elk van de partijen een nominatie heeft ontvangen; of  

- in zijn geheel aan de evenwichtsverantwoordelijke tijdens een interne commerciële 
uitwisseling in het kader van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken 
in de zin van het Koninklijk Besluit Beurs6-7. 

1.3.4 Tarief voor inconsistente programma’s  

Anderzijds past Elia een penaliteit toe wanneer een evenwichtsverantwoordelijke inconsistente 
programma's voorstelt en deze situatie zich de voorbije 30 dagen reeds heeft voorgedaan.  

Elia stelt momenteel het niveau van deze boete vast op 0 €/MWh, onder meer omdat de incoherenties 
die tijdens de vorige regulatoire periode werden vastgesteld, praktisch onbestaande zijn. Indien echter 
blijkt dat een dergelijke penaliteit noodzakelijk is om de goede werking van de markt te verzekeren, 
zou Elia voorstellen om de waarde ervan te verhogen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
CREG.   

                                                           

6 Indien de tegenpartij van de Marktbeheerder de factuur echter betwist en bewijst dat de betreffende situatie het gevolg is 

van een fout van de Marktbeheerder (een onderneming die voldoet aan de criteria opgelegd door het Koninklijk Besluit 
Beurs), zal Elia een kredietnota naar de tegenpartij van de Marktbeheerder sturen voor de volledige voormelde factuur en 
zal Elia een nieuwe factuur sturen naar de Marktbeheerder. 
7 Koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de 
uitwisseling van energieblokken. 
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1.4 Tarieven voor openbare dienstverplichtingen, taksen en toeslagen 

De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen, taksen en toeslagen zijn van toepassing 
vanaf 1 januari 2020 en kunnen het voorwerp uitmaken van een actualisatie tijdens de regulatoire 
periode op grond van de reglementering die ze bepalen of krachtens de overeenkomst van 6 februari 
2018 over de procedures 

- voor de goedkeuring van een tariefmethodologie voor het transmissienet voor 
elektriciteit en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, en   

- voor de goedkeuring van tariefvoorstellen en wijzigingen van tarieven en tarifaire 
toeslagen. 

1.4.1 Tarieven voor openbare dienstverplichtingen 

1.4.1.1 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aansluiting van 
offshore windturbineparken. 

Tabel 24: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aansluiting van offshore windturbineparken 

 

1.4.1.2 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 
groenestroomcertificaten (federaal) 

Tarief voor openbare dienstverplichtingen in toepassing van het Koninklijk Besluit van 17 augustus 
2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 
voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.  

Tabel 25: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van groenestroomcertificaten (federaal) 
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Het tarief wordt geheven op een niet eindafnemer:  

- geen degressiviteit  

- geen maximum  

Het tarief wordt geheven op een eindafnemer:  

- degressiviteit per afnameschijf, enkel indien sectorakkoord of convenant (Kyoto)  

• 0-20 MWh/jaar: 0 %  

• 20-50 MWh/jaar: - 15 %  

• 50-1.000 MWh/jaar: - 20 %  

• 1.000-25.000 MWh/jaar: - 25 %  

• >25.000 MWh/jaar: - 45 %  

- maximum (250.000 €) per verbruikslocatie en per jaar, enkel indien sectorakkoord of 
convenant (Kyoto)  

1.4.1.3 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de Strategische 
Reserve 

Tabel 26: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de Strategische Reserve 
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1.4.1.4 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in 
Vlaanderen 

Dit tarief voor openbare dienstverplichtingen is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse 
Gewest. 

Tabel 27: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen 

 

Er is degressiviteit van toepassing (niet geldig voor distributienetbeheerders):  

- 0-1.000 MWh/jaar: 0 %  

- 1.000-20.000 MWh/ jaar: - 47 %  

- 20.000-100.000 MWh/ jaar: - 80 %  

- 100.000-250.000 MWh/ jaar: - 80 %  

- >250.000 MWh/ jaar: - 98 %  

Het degressiviteitspercentage is functie van de schijf waarbinnen de totaal afgenomen energie tijdens 
het jaar Y-1 zich bevindt en is toe te passen op de totaal afgenomen energie in het jaar Y.  

1.4.1.5 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter 
bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen 

Dit tarief voor openbare dienstverplichtingen is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse 
Gewest. 

Tabel 28: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van rationeel 
energiegebruik in Vlaanderen 
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1.4.1.6 Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië 

De eerste component van dit tarief voor openbare dienstverplichtingen is alleen van toepassing op de 
afname in het Waalse Gewest. 

Tabel 29: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie in Wallonië (eerste component) 

 

Een gedeeltelijke vrijstelling gelinkt aan deze eerste component wordt toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen opgenomen onder artikel 42 bis van het Elektriciteitsdecreet. 

Voor meer informatie met betrekking tot de vrijstelling verwijzen we naar de volgende link op de Elia 
website: https://www.elia.be/nl/klanten/groenestroomcertificaten-en-toeslagen/wallonie-
gedeeltelijke-vrijstellingen. De tweede component van dit tarief voor openbare dienstverplichtingen 
is van toepassing op de finale klanten met afname in het Waalse Gewest die recht hebben op 
bovenstaande vrijstelling en dit voor het aandeel aan vrijgestelde energie. 

Tabel 30: Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie in Wallonië (tweede component) 
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1.4.2 Taksen en toeslagen 

1.4.2.1 Federale bijdrage 

In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 
24 maart 2003, wordt de federale bijdrage door Elia geheven. 

Tabel 31: Federale bijdrage 

 

(**) De waarde van deze toeslag wordt bepaald door de CREG8 op basis van de te dekken bedragen zoals vastgelegd door de 

Koning.  

De bijdrage wordt geheven op een niet eindafnemer::  

- federale bijdrage + 0,1 %  

- geen degressiviteit  

- Maximum (250.000 € + 0,1 %) per afnamepunt en per jaar (niet geldig voor 
distributienetbeheerders)  

De bijdrage wordt geheven op een eindafnemer:  

- federale bijdrage + 1,1 %  

- degressiviteit per afnameschijf, enkel indien sectorakkoord of convenant (Kyoto)  

• 0-20 MWh/jaar: 0 %  

• 20-50 MWh/jaar: - 15 %  

• 50-1.000 MWh/jaar: - 20 %  

• 1.000-25.000 MWh/jaar: - 25 %  

• >25.000 MWh/jaar: - 45 %  

- maximum (250.000 € + 1,1 %) per verbruikslocatie en per jaar, enkel indien sectorakkoord 
of convenant (Kyoto)  

                                                           

8 https://www.creg.be/nl/professionals/levering/federale-bijdrage  

https://www.creg.be/nl/professionals/levering/federale-bijdrage
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1.4.2.2 Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

Deze toeslag is alleen van toepassing op de afname in het Waals Gewest. 

Tabel 32: Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië 

 

1.4.2.3 Toeslag voor retributie wegenisrecht in Brussel 

Deze toeslag is alleen van toepassing op de afname in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

Tabel 33: Toeslag voor retributie wegenisrecht in Brussel 

 

1.4.2.4 Toeslag voor de taksen op “masten” en “sleuven” in Vlaanderen 

Deze toeslag is alleen van toepassing op de afname in het Vlaams Gewest. 

Tabel 34: Toeslag voor de taksen op “masten” en “sleuven” in Vlaanderen 

 


