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Proces-verbaal van de overlegvergadering tussen de CREG en Elia System 
Operator over de tariefmethodologie voor het beheer van het 

elektriciteitstransmissienet voor de regulatoire periode 2020-2023 

19.04.2018 

 

Aanwezig : 

De CREG vertegenwoordigd door : 

mevrouw M-P. FAUCONNIER, Voorzitster van het Directiecomité 

de heer L. JACQUET, Directeur 

Hierna « CREG » genoemd 

 

Elia System Operator vertegenwoordigd door :  

de heer C. PEETERS, Chief Executive Officer 

mevrouw P. FONCK, Chief Officer External Relations 

Hierna « Elia » genoemd 

 

Het overleg gaat door in de zaal « Zénobe Gramme » (lokaal 12.11 op de 12de verdieping) van de CREG, 
Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel. 

Om 8u 35 opent de voorzitster van het Directiecomité van de CREG de formele overlegvergadering 

over het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het 

elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de 

regulatoire periode 2020-2023.  

De voorzitster van het Directiecomité van de CREG meldt dat de CREG het voorontwerp van besluit tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023 naar Elia heeft 
gestuurd op vrijdag 13 april 2018 per e-mail en op maandag 16 april 2018 per drager tegen 
ontvangstbewijs. Op dezelfde data heeft de CREG eveneens een nota naar Elia gestuurd over ‘de 
modaliteiten van de stimulerende regulering van toepassing op Elia voor de periode 2020-2023’. 
Gezien de besprekingen die met de netbeheerder hebben plaatsgevonden in het kader van de 
uitwerking van voormeld ontwerpbesluit en om, zowel aan de netbeheerder als aan de marktspelers 
een maximum aan zichtbaarheid te bieden, detailleert onderhavige nota de intenties van de CREG met 
betrekking tot de stimulerende regulering die van toepassing zal zijn tijdens de regulatoire periode 
2020-2023. 
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De directeur Controle Prijzen en Rekeningen van de CREG vermeldt dat de CREG, in overeenstemming 
met artikel 12, § 9 van de Elektriciteitswet, haar tarifaire bevoegdheid uitoefent om een stabiele en 
voorspelbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot een goede werking van de geliberaliseerde 
markt en die het de financiële markt mogelijk maakt om met een redelijke veiligheid de waarde van 
de netbeheerder te bepalen. De CREG waakt over het behoud van de continuïteit van de beslissingen 
die zij in vorige regulatoire periodes heeft genomen, vooral op het vlak van de evaluatie van 
gereguleerde activa. 

De directeur Controle Prijzen en Rekeningen van de CREG benadrukt dat de CREG daarvoor, zoals 
gevraagd door Elia, bereid is om het mechanisme dat momenteel van kracht is aan te passen op het 
vlak van de evolutieregels van de meerwaarde opgenomen in het gereguleerd actief (RAB). Het huidige 
mechanisme laat het bedrag van deze meerwaarde dalen naargelang de buitendienststelling van de 
bettreffende historische infrastructuren. Het nieuwe mechanisme zou deze meerwaarde met een 
jaarlijks vastgelegd bedrag van 25 miljoen € laten afnemen. De CREG heeft van Elia echter nog geen 
schriftelijk engagement ontvangen dat de wijziging die de CREG overweegt een structurele en 
duurzame oplossing biedt voor bepaalde bezorgdheden van Elia zodat naar de toekomst toe kan 
vermeden worden dat periodieke discussies tussen de CREG en Elia over dit mechanisme weer zouden 
oplaaien. In afwachting van dit schriftelijk engagement van Elia benadrukt de Directeur Controle 
Prijzen en Rekeningen van de CREG dat de CREG in haar voorontwerp van tariefmethodologie het 
mechanisme heeft behouden dat momenteel van kracht is. Als de CREG het engagement van Elia nog 
voor de datum van de lancering van de publieke raadpleging, nl. 26 april 2018, zou ontvangen, verbindt 
de CREG er zich toe dit nieuwe mechanisme die de meerwaarde met een jaarlijks vast bedrag van 25 
miljoen € zou verminderen te verwerken in het ontwerp van tariefmethodologie dat aan een publieke 
raadpleging zal worden onderworpen. 

De voorzitster van het Directiecomité van de CREG zou graag de reactie van de vertegenwoordigers 
van Elia kennen over het voorontwerp van tariefmethodologie dat de CREG hen heeft overgemaakt. 

De Chief Executive Officer van Elia bedankt de CREG voor het doorsturen van de documenten die een 
aantal opmerkingen van Elia bevatten. 

Hij formuleert opmerkingen op de teksten en de Chief Officer External Relations presenteert de slides 
die als bijlage aan dit proces-verbaal worden toegevoegd.  

Wat betreft de stimulansen, vraagt Elia aan de CREG om rekening te houden met haar commentaren 
op de tekst van de tariefmethodologie en met de commentaren op de nota over de stimulansen.  

Elia vraagt ook om de tekstdelen over de iRAB meerwaarde aan te passen zoals opgenomen in de 
presentatie van Elia. Elia preciseert eveneens de termen van haar engagement over de invoering van 
het mechanisme die zij naar de CREG wil doorsturen voor de lancering van de openbare raadpleging. 

Elia vraagt vervolgens om het redelijkheidscriterium over de sanering van de terreinen dat is 
opgenomen in artikel 32, 3.1, c. te schrappen. 

Elia heeft heel wat bedenkingen bij het redelijkheidscriterium dat verband houdt met de 
financieringsmodaliteiten van de niet- gereguleerde activiteiten van Elia.  

De Directeur Controle Prijzen en Rekeningen van de CREG bevestigt dat de CREG akkoord gaat met de 
suggesties die Elia formuleert met uitzondering van de aanpassing van het redelijkheidscriterium dat 
verband houdt met de financieringsmodaliteiten van de niet-gereguleerde activiteiten van Elia. In dit 
kader wijst hij erop dat de CREG de aangekondigde informatie van Elia verwacht alsook de informatie 
over de aankoop van 20% van IFM in 50 Hertz. Met betrekking tot het dekken door de tarieven van 
een deel van de waardevermindering vindt hij niet dat de vraag van Elia de CREG verbindt om naast de 
overeenkomst samen de gevolgen van de situatie aangeleverd door Elia te onderzoeken. 
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De Chief Executive Officer van Elia en de Chief Officer External Relations gaan akkoord met het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2020-2023 met 
uitzondering van de bepalingen betreffende de financiering van de niet-gereguleerde activiteiten van 
Elia. 

De Chief Executive Officer van Elia bedankt de CREG en al haar medewerkers die aan deze belangrijke 
oefening hebben meegewerkt waarbij het soms moeilijk was om een evenwicht te zoeken tussen de 
belangen van de onderneming Elia enerzijds en de belangen van de consumenten en de 
leefgemeenschap anderzijds. Hij wil ook graag alle collega’s van Elia bedanken die veel tijd hebben 
geïnvesteerd om tot dit resultaat te komen. 

De voorzitster van het Directiecomité van de CREG neemt nota van de goedkeuring van de 
documenten met uitzondering van de bepalingen betreffende de financiering van de niet-
gereguleerde activiteiten en verheugt zich over het akkoord, uitgezonderd één punt, over een dossier 
dat zowel voor Elia als voor de CREG belangrijk is. 

Zij bedankt vervolgens de medewerkers van de CREG voor de voorbereiding van het werk dat ertoe 
geleid heeft om dit voorontwerp van tariefmethodologie aan te nemen. Zij wil ook graag de 
medewerkers van Elia bedanken voor de tijd die zij in het dossier geïnvesteerd hebben. 

De Voorzitster van het directiecomité van de CREG sluit de vergadering om 9u10. 

 

ELIA SYSTEM OPERATOR, vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

 

P. FONCK C. PEETERS 
Chief Officer External Relations Chief Executive Officer 
 

De CREG, vertegenwoordigd door : 

 

 

 

 

 

L. JACQUET M.-P. FAUCONNIER 
Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 

Bijlage : zoals vermeld 


























