10 januari 2019

Tariefmethodologie 2020-2023 : Elia neemt akte van de
beslissing van het Marktenhof
Elektriciteitstransmissienetbeheerder Elia had beroep aangetekend tegen de bepaling van de
tariefmethodologie 2020-2023 van de CREG, omtrent de impact op gereguleerde tarieven van leningen
aangegaan om niet-gereguleerde activiteiten te financieren.
Volgens deze bepaling, wordt de financiering van niet-gereguleerde activiteiten gevaloriseerd aan
voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan een financiering die integraal door eigen middelen zou zijn
verzekerd.
Met het persbericht van 27 juli 2018 had Elia aangekondigd dat de behandeling van de nietgereguleerde activiteiten nog steeds het voorwerp uitmaakte van discussie.
Op 10 januari heeft Elia kopie ontvangen van het arrest van het Marktenhof, dat haar beroep ontvankelijk
maar ongegrond verklaart. Het voorwerp van dit arrest beperkt zich tot de deze bepaling van de
tariefmethodologie 2020-2023 die van kracht blijft zoals goedgekeurd en gepubliceerd op 28 juni 2018
en dus van toepassing vanaf 2020.
Elia onderzoekt de mogelijkheid om rechtsmiddelen in te stellen tegen het arrest.
Na analyse van dit arrest, zijn er volgens Elia gegronde redenen om aan te nemen dat dit arrest geen
impact heeft op de bestaande investeringen in niet gereguleerde activiteiten. Mochten er zich in de
toekomst elementen voordoen die tot substantieel andere gevolgen zouden leiden, dan zal Elia te
gepasten tijde deze analyseren en standpunt innemen, met inbegrip van de mogelijke rechtsmiddelen
en andere mitigerende maatregelen.
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Over Elia groep
EEN EUROPESE TOP 5 SPELER
Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We
zorgen dat productie en verbruik op elk moment in
balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen
eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België
(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz)
beheren
we
18.600
km
aan
hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort
daarmee tot de Europese top 5. Met een
betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de
samenleving een robuust elektriciteitsnet dat
belangrijk is voor de socio-economische welvaart.
We willen ook een katalysator zijn voor een
geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar,
duurzaam én betaalbaar energiesysteem.
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ENERGIETRANSITIE

Door
de
uitbouw
van
internationale
hoogspanningsverbindingen en het integreren van
steeds
grotere
hoeveelheden
hernieuwbare
energieproductie stimuleert Elia groep zowel de
integratie van de Europese energiemarkt als de
decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk
innoveert Elia groep haar operationele systemen en
ontwikkelt
marktproducten
zodat
nieuwe
technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot
ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie
waar.
Headquarters

IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING
Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia
groep zich in voor het belang van de samenleving.
We spelen in op de snel veranderende energiemix
met meer hernieuwbare energie en passen ons
transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook
voor dat investeringen op tijd en binnen het budget
worden uitgevoerd en met een maximale focus op
veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan
we voor een proactief stakeholdermanagement,
waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en
met alle betrokkenen wederzijdse communicatie
opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste
van onze sector en bevoegde overheden om het
energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD
Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert
Elia groep diverse consultingdiensten aan
internationale klanten via Elia Grid International
(EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium
Nemo Link, dat een eerste onderzeese elektrische
interconnector bouwt tussen België en het Verenigd
Koninkrijk.
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Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia
System
Operator,
een
beursgenoteerde
onderneming waarvan de referentieaandeelhouder
de gemeentelijke holding Publi-T is.
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