
Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: []

(hierna het “Contract”)

Deze Bijlage wordt aangenomen en indien nodig gewijzigd bij de goedkeuring van de Tarieven die van
toepassing zijn voor de toegang tot en aansluiting op het Elia-Net, in uitvoering van Artikel 15 van het
onderhavig Contract.

Deel 1: 'Tariferingsprincipes'

De Tarieven die van toepassing zijn voor de Toegangshouder worden van kracht vanaf 1 januari
2012, overeenkomstig de beslissing van de CREG van 16 mei 2013, en omvatten de hieronder
omschreven Tarieven.

Deze Tarieven, zoals goedgekeurd door de CREG, worden gepubliceerd door de CREG op haar
website (www.creg.be) en door Elia, ter informatie, op zijn website (www.elia.be).

1.1. Toegangstarieven voor het Elia-Net

De Tarieven voor Toegang tot het Elia-Net omvatten de Tarieven voor gebruik van het Elia-Net en de
Tarieven voor de ondersteunende diensten.

1.1.1. Tarieven voor het gebruik van het Net

De eerste categorie van Tarieven voor het gebruik van het Net zijn de tarieven voor gebruik van het
Net die van toepassing zijn op het Vermogen; ze zijn gebaseerd op het onderschreven vermogen dat
afgenomen wordt door de Gebruikers van het Net en het bijkomend Afgenomen Vermogen.

a) Tarief voor het onderschreven vermogen voor de Afname

Het Tarief voor het onderschreven vermogen voor de Afname wordt toegepast per Toegangspunt en
heeft betrekking op het vermogen dat de houder van het Toegangscontract onderschreven heeft. Het
Tarief hangt af van de onderschrijvingsformule, meer bepaald de standaardformule of de formule
'Dag, nacht en weekend'.

Voor beide onderschrijvingsformules worden de jaarlijkse onderschrijvingen maandelijks gefactureerd
naar rata van een twaalfde van het Tarief voor het jaarlijks onderschreven vermogen. Dit Tarief
varieert volgens de klantengroep waartoe de klant behoort.

Het Tarief voor het maandelijks onderschreven vermogen hangt af de klantengroep en de
tariefperiodes:
 voor de standaard onderschrijvingsformule;

o piekuren, daluren en weekend
o winter en zomer

 voor de onderschrijvingsformule 'Dag, nacht en weekend'
o dag en 'nacht en weekend'
o winter en zomer.

Het Tarief omvat een reductiecoëfficiënt die afhangt van het al dan niet toepassen van mobiele
belasting en de aanwezigheid van Lokale Productie die een beroep kan doen op het Elia-Net voor de
noodproductiereserve.

http://www.creg.be/
http://www.elia.be/


b) Tarief voor het bijkomend vermogen voor de Afname

Het Tarief voor het bijkomend vermogen voor de Afname op jaarbasis wordt toegepast op basis van
de jaarpiek van het afgenomen kwartuurvermogen die wordt gemeten in een Toegangspunt over een
periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden.

Het Tarief voor het bijkomend vermogen voor de Afname op maandbasis wordt toegepast wanneer
het (netto) afgenomen vermogen dat wordt gemeten in een bepaald Toegangspunt hoger is dan de
onderschrijving die voor datzelfde Toegangspunt van kracht is, dat wil zeggen de som van de
jaarlijkse en/of maandelijkse onderschrijvingen die van kracht zijn, volgens het Tarief die van
toepassing is.

Voor elk Afnamepunt waaraan Lokale Productie geassocieerd is, wordt het Tarief voor het bijkomend
vermogen voor de Afname op maandbasis toegepast wanneer het Afgenomen Vermogen in dat
bepaalde Toegangspunt hoger is dan de onderschrijving die voor datzelfde Toegangspunt van kracht
is, dat wil zeggen de som van:

 de jaarlijkse onderschrijving die van kracht is; en

 de maandelijkse onderschrijvingen die van kracht zijn; en

 de onderschrijving voor Afname gedekt door de Lokale Productie die van kracht is.

Voor elk Afnamepunt waaraan Lokale Productie geassocieerd is, wordt het Tarief voor het bijkomend
vermogen voor de Afname op maandbasis ook toegepast wanneer het Afgenomen Vermogen hoger is
dan de som van de jaarlijkse en de maandelijkse onderschrijving en lager dan diezelfde som
vermeerderd met de drempel die is bepaald overeenkomstig Artikel 14.3 van het Contract.

De tweede categorie van Tarieven voor het gebruik van het Elia-Net zijn de Tarieven voor gebruik van
het Elia-Net die toegepast worden op de Energie; ze zijn gebaseerd op de Bruto Begrensde
Afgenomen Energie.

a) Tarief voor het systeembeheer voor de Afname

Het Tarief voor het systeembeheer voor de Afname hangt af van de Bruto Begrensde Energie die op
kwartuurbasis door een Gebruiker van het Elia-net wordt afgenomen en van de klantengroep.

1.1.2. Tarieven voor de ondersteunende diensten

De Tarieven voor de ondersteunende diensten zijn gebaseerd op de Bruto Begrensde Afgenomen
Energie, de Bruto Begrensde Geïnjecteerde Energie of de (netto) afgenomen Energie.

a) Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, de reservering van de
secondaire regeling van het evenwicht van de Belgische regelzone, de reservering van de
tertiaire reserve en de black-start service

Het Tarief voor de reservering van de primaire regeling van de frequentie, de reservering van de
secondaire regeling van het evenwicht van de Belgische regelzone, de reservering van de tertiaire
reserve en de black-start service hangt af van de Bruto Begrensde Energie die op kwartuurbasis per
Toegangspunt afgenomen of geïnjecteerd wordt.

b) Tarief voor de regeling van de spanning en van het het reactief vermogen

Het Tarief voor het forfaitaire afnamerecht van een hoeveelheid reactieve energie zoals bedoeld in
artikel 209, § 4 en 5 van het Technisch Reglement Transmissie hangt af van de Bruto Begrensde
Afgenomen Energie die op kwartuurbasis per Toegangspunt afgenomen wordt en van de
klantengroep.



Het Tarief voor het overschrijden van de reactieve energie in verhouding tot het forfait wordt toegepast
op het verschil op kwartuurbasis tussen de Afname van reactieve energie en de forfaitaire
hoeveelheid bedoeld in artikel 209, § 4 van het Technisch Reglement Transmissie wanneer dit
verschil positief is. Dit Tarief wordt uitgedrukt in €/MVArh en hangt af van het regime (inductief of
capacitief), van de klantengroep en de tariefperiode (piekuren, daluren, weekend).

c) Tarief voor het congestiebeheer

Het Tarief voor het congestiebeheer hangt af van de (netto) Afgenomen Energie op kwartuurbasis per
Toegangspunt.

d) Tarief voor de compensatie van actieve energieverliezen in het Elia-Net

Het Tarief voor de compensatie van actieve energieverliezen in het Elia-Net hangt af van (netto)
Afgenomen Energie op kwartuurbasis per Toegangspunt, alsook van de klantengroep en de
tariefperiode:

o piekuren, daluren en weekend
o winter en zomer.

1.2. Tarief voor de aansluiting op het Elia-Net

Dit deel van de Tarieven wordt bedoeld in Artikel 15.3 van het Contract.
Het gaat over de Tarieven voor aansluiting op het Elia-Net voor Netgebruikers die rechtstreeks
aangesloten zijn op het Elia-Net.

1.3. Tarief voor de openbare dienstverplichtingen

Dit deel van de Tarieven wordt bedoeld in Artikel 15.5 van het Contract. Het omvat de kosten van de
openbare dienstverplichtingen die door de bevoegde overheden aan Elia worden opgelegd. Die
kosten zijn niet rechtstreeks verbonden met het beheer van het Elia-Net of zijn daar strikt genomen
niet noodzakelijk voor.

1.4. Tarieven voor de openbare dienstverplichtingen, taksen en toeslagen en BTW verschuldigd
door de Toegangshouder

Dit deel van de Tarieven wordt bedoeld in Artikel 15.4 van het Contract. Het omvat eventuele taksen
en toeslagen (inclusief belastingen, taksen, bijdragen van elke aard en andere toeslagen, die
voortvloeien uit de toepassing van een wettelijke of regelgevende tekst) die nog niet in de andere
Tarieven zouden zijn opgenomen.

Deel 2: De facturatie

Elia stuurt aan de Toegangshouder maandelijks in de loop van kalendermaand M een factuur die
betrekking heeft op de maand volgend op de lopende maand M (dat wil zeggen de maand M+1).
Tijdens dezelfde maand stuurt Elia ook een tweede factuur die een regularisatie is van de maand
voorafgaand aan de lopende kalendermaand M (dat wil zeggen de maand M-1).



2.1. Basisfactuur

De basisfactuur heeft betrekking op de kalendermaand M+1 en omvat:

1. Voor het gebruik van het Elia-Net:

1.1. Voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen:

 de termen voor vermogensonderschrijvingen voor Afname;

 de termen voor vermogensonderschrijvingen voor Afname gedekt door Lokale Productie;

 de voorafbetaling van de term betreffende het bijkomend afgenomen vermogen op jaarbasis;

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van het bijkomend Afgenomen
Vermogen op jaarbasis geregistreerd in de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de
kalendermaand M.

1.2. Voor het systeembeheer:

 de voorafbetaling voor het systeembeheer voor Afname;

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van de Bruto Begrensde Afgenomen
Energie berekend voor de kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de
Toegangshouder toegang heeft gekregen tot het Elia-Net krachtens het Contract. Voor de
eerste twee facturen met betrekking tot de voorafbetalingen voor systeembeheer zal Elia
uitgaan van een maandelijkse schatting van de Bruto Begrensde Afgenomen Energie per
Toegangspunt;

2.  Voor de ondersteunende diensten:

 de voorafbetaling voor de onderstaande ondersteunende diensten;

 de reservering van de primaire regeling van de frequentie, de reservering van
de secondaire regeling van het evenwicht van de Belgische regelzone, de
reservering van de tertiaire reserve en de black-start service;
deze voorafbetaling is van toepassing op Afnames en Injecties;

 de regeling van de spanning en van het Reactief vermogen; deze
voorafbetaling is van toepassing op de Afnames;

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van de Bruto Begrensde Afgenomen
Energie en de Bruto Begrensde Geïnjecteerde Energie berekend voor de kalendermaand M-
1 in de Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder toegang heeft gekregen tot het Elia-
Net krachtens het Contract. Voor de eerste twee facturen betreffende de voorafbetalingen
voor de hierboven vermelde ondersteunende diensten houdt Elia rekening met een
maandelijkse schatting van de Bruto Begrensde Afgenomen Energie en de Bruto Begrensde
Geïnjecteerde Energie per Toegangspunt;

 de voorafbetaling voor de onderstaande ondersteunende diensten (van toepassing op
Afnames);

 congestiebeheer;

 compensatie van actieve energieverliezen in het Elia-Net;

De voorafbetaling wordt berekend volgens dezelfde methode als hierboven vermeld voor
systeembeheer met dien verstande dat de factureringsbasis voor deze diensten bestaat uit
de (netto) Afgenomen Energie in plaats van de Bruto Begrensde Afgenomen Energie per
Toegangspunt.

De basisfactuur zal verzonden worden na de 20e dag van de kalendermaand M.

2.2. Tweede Factuur

De tweede factuur vormt een regularisatie met betrekking tot de kalendermaand M-1 en omvat:



 de afrekening voor systeembeheer, op basis van de Bruto Begrensde Afgenomen Energie van
de kalendermaand M-1, verminderd met de voorafbetalingen voor systeembeheer met
betrekking tot dezelfde kalendermaand M-1;

 de afrekening voor ondersteunende diensten, in overeenstemming met de toepasselijke
Tarieven, op basis van respectievelijk de Bruto Begrensde Afgenomen Energie en de Bruto
Begrensde Geïnjecteerde Energie of de (netto) Afgenomen Energie van de kalendermaand
M-1, verminderd met de voorafbetalingen voor ondersteunende diensten met betrekking tot
dezelfde kalendermaand M-1;

 de afrekening van de term op basis van het bijkomend Afgenomen Vermogen op jaarbasis;

Deze afrekening wordt berekend op basis van het maximaal Afgenomen Vermogen op
jaarbasis geregistreerd in de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand M,
verminderd met de voorafbetalingen voor deze term met betrekking tot de kalendermaand
M-1;

 het bedrag van de toeslagen;

 in voorkomend geval, de term voor bijkomend Afgenomen Vermogen op maandbasis;

 in voorkomend geval, de term voor overschrijding van Reactief vermogen;

 in voorkomend geval, het Tarief voor de aansluiting op het Elia-net.

De tweede factuur zal verstuurd worden in de loop van de kalendermaand M.
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