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Consultatie Elia Users’ Group
 Consultatie gehouden van 6 tot 20 juni 2014; 13
respondenten
 Verslag van de consultatie: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/AboutElia/Users%20Group/UG_Consultatie-voorstel-tarifaire-structuur-Elia.pdf

 Vaststellingen:
 De antwoorden op opinies verschillen sterk tussen de
verschillende soorten netgebruikers: industriële consumenten,
DNB’s, producenten
 Alle respondenten kunnen zich vinden in een aantal voorstellen
(ifv hun specifieke situatie)
 Veronderstelling dat bepaalde wijzigingen de kosten gaan
verhogen
 Grote voor en tegenstanders van meer of minder injectietarieven,
! Allocatie geen deel uitmaakt van de tariefstructuur
 -> Veel respondenten hebben vragen bij de concrete invulling
hiervan
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Ontwerp van Tariefmethodologie CREG
 Ontwerp nieuwe tariefmethodologie ter consultatie (1-30 september)
 Tariefmethodologie : Tariefstructuur, Totaal Inkomen (kosten,
vergoeding), Procedures
 http://www.creg.be/nl/opinione.html

 Wijzigingen/nieuwigheden
 Kosten: beheersbare, niet beheersbare, beïnvloedbare
 Billijke vergoeding
 Invoering van stimulansen: kostenbesparingen, efficiëntie van
investeringen, marktintegratie
 Tariefstructuur zelf (zie infra)
 Van 4 naar 3 klantengroepen (= spanningniveaus)
 Van 1 meerjarentarief naar 4 “vaste” jaartarieven
 Tariefdragers: van bruto – begrensd naar netto
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Tariefstructuur
Huidige voorlopige TM
1.
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Aansluitingstarieven
Tarieven voor gebruik van het net
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Tarieven voor het onderschreven vermogen voor de afname;
Tarief voor het bijkomend vermogen voor de afname;
Tarief voor het Systeembeheer voor de injectie en de afname;
Tarieven voor het gebruik van het net voor de injectie.

Tarieven voor ondersteunende diensten
1.

Voorstel nieuwe TM

Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de
frequentie, voor de reservering van de secundaire regeling van
het evenwicht in de Belgische regelzone, voor de reservering
van de tertiaire reserve en voor de black-start-dienst;
Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief
vermogen;
Tarief voor congestiebeheer;
Tarief voor het compenseren van de verliezen aan actieve
energie in het net.

Tarieven voor het handhaven en herstellen
van het individuele evenwicht van de
toegangsverantwoordelijken
Tarieven voor openbare
dienstverplichtingen en Toeslagen

Aansluitingstarieven
Tarieven voor
netinfrastructuurbeheer
1.
2.
3.

3.

Tarieven voor systeembeheer
1.
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4.
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Systeemdiensten
Verliezen
Bijkomende reactieve energie

Tarieven voor marktintegratie
Tarieven voor het handhaven en
herstellen van het individuele
evenwicht van de
toegangsverantwoordelijken
1.

2.

6.

Maandpiek
Jaarpiek
Ter beschikking gesteld vermogen

Tarieven voor vermogensreserves en
Black Start
Onevenwichtstarieven

Tarieven voor openbare
dienstverplichtingen en
Toeslagen
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