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Duitse regulator legt rendement op eigen
vermogen voor elektriciteits- en gasnetten vast
voor de volgende regulatoire periode
Gereglementeerde informatie
De Duitse regulator (‘BNetzA’) heeft het toekomstige rendement op eigen vermogen voor alle gas- en
elektriciteitsnetbeheerders tijdens de volgende regulatoire periode (elektriciteit 2024-2028) vastgelegd op 5,07% vóór
belastingen en op 4,13% na belastingen. Voor assets die in gebruik zijn genomen vóór 2006 komt dit overeen met
een percentage van 3,51% vóór belastingen en 2,86% na belastingen.
De vermindering van het regulatoire rendement op eigen vermogen vindt plaats op een moment dat het
investeringsvolume dient toe te nemen om de klimaatdoelstellingen sneller te kunnen behalen. Alleen al de
vaststelling van het rendement op eigen vermogen vandaag zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de
jaarlijkse inkomsten vanaf 2024, die dan niet beschikbaar zullen zijn voor de dringende investeringen om onze
netinfrastructuur uit te breiden.

Door het regulatoire rendement op het eigen vermogen vast te leggen, heeft het BNetzA één van de elementen van
de regelgeving vastgelegd. De andere elementen die het toekomstige regulatoire rendement beïnvloeden, zoals de
industriële efficiëntie-factor (‘Xgen’), de individuele efficiëntiefactor voor de netbeheerder (‘Xind’) en de individuele
kostenbasis werden nog niet bepaald maar zouden in de komende 15 maanden moeten worden vastgelegd. Naast
deze componenten, verwachten we dat de impact van de daling van het rendement op eigen vermogen deels zal
worden gecompenseerd door een verandering in de regelgeving. Het Duitse regelgevend kader voor de vergoeding
van onshore investeringen zal van een regeling met ‘investment measures’ overstappen naar een ‘capital-costadjustment’-model vanaf 2024. Een voordeel van deze nieuwe regeling is dat alle CAPEX (kapitaalsuitgaven) op
gelijke voet zullen worden behandeld: er zal geen verschil meer zijn tussen nieuwe infrastructuurinvesteringen en
vervangingsprojecten, waarbij de totale activabasis op jaarbasis zullen worden herzien. Tijdens een
overgangsperiode (2024-2028) zullen specifieke regelingen zoals het recht om lopende projecten voort te zetten
binnen de huidige regeling en een vaste ‘adder’ (‘socket’) voor specifieke assets toegestaan zijn.

Gezien het lagere rendement op eigen vermogen, zal het totale rendement voor de Duitse activiteiten afnemen. We
vertrouwen er echter op dat de voortdurende inzet van 50Hertz voor operationele efficiëntie alsook de
overgangsregeling naar een ‘capital-cost-adjustment’-model de negatieve impact gedeeltelijk zal compenseren. Het
totale rendement over de volgende regulatoire periode (2024-2028) zal worden bepaald wanneer alle parameters van
het regulatoire kader vastgelegd zijn.
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

groep zich in voor het belang van de samenleving.

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen

We spelen in op de snel veranderende energiemix

eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België

met meer hernieuwbare energieproductie en passen

(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz)

ons transmissienet voortdurend aan. We zorgen er

beheren we 19.276 km aan

ook voor dat investeringen op tijd en binnen het

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort

budget worden uitgevoerd en met een maximale

daarmee tot de Europese top 5. Met een

focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze

betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de

projecten gaan we voor een proactief

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat

stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het

belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We

ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde

wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én

expertise ook ten dienste van onze sector en

betaalbaar energiesysteem.

bevoegde overheden om het energiesysteem van de
toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar
Door de uitbouw van internationale

Internationaal georiënteerd

hoogspanningsverbindingen en het integreren van

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert

steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare

Elia groep diverse consultingdiensten aan

energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de

internationale klanten via Elia Grid International (EGI).

integratie van de Europese energiemarkt als de

Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link

decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk

dat de eerste onderzeese elektrische interconnector

optimaliseert Elia groep voortdurend haar

exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

operationele systemen en ontwikkelt ze nieuwe
marktproducten zodat nieuwe technologieën en
marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep
faciliteert zo de energietransitie.

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming
waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.

MEER INFORMATIE: eliagroup.eu
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