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Geachte heer,
Betreft:

Ontwerp van besluit van de CREG tot vaststelling van methoden voor het
berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting
op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van de drie Gewesten willen u melden dat zij hevig
gekant zijn tegen het ontwerp van besluit van de CREG tot vaststelling van methoden voor het
berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie.
Zo wil de CREG de kosten verlagen door de distributienetbeheerders (gemakkelijker te treffen dan
de leveranciers) te reguleren, enerzijds door de vergoeding van de kapitalen te verlagen en
anderzijds door de aanvaardbare kosten te beperken.
Dit nieuwe type tarifering kadert in een visie op korte termijn. De methodologie vormt ook een echt
gevaar voor de investeringen, die moeilijker zullen worden gezien het gebrek aan aantrekkingskracht voor de investeerders, die in de eerste plaats de aandeelhouders zijn.
De Verenigingen betreuren dat de CREG – die nochtans op de hoogte is van de doorslaggevende
rol van de gemeenten onder de distributienetbeheerders – het niet nuttig geacht heeft overleg te
organiseren over hun plannen en over een vitale problematiek voor de gemeenten en hun
financiën.
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Daarom onderstrepen de drie Verenigingen dat de gemeenten – met het oog op de
vergemakkelijking van de openstelling van de energiemarkt in België – aangesproken werden om
een actieve rol te spelen in de scheiding van de activiteiten van productie en verkoop van energie
en de activiteiten van beheer van netwerken (de zogenaamde "unbundling").
Diezelfde gemeenten dienden en hebben niet geaarzeld om veel directere verantwoordelijkheden
op te nemen in het operationele beheer van de distributienetwerken in de voormalig gemengde
sector met de oprichting van ORES, Eandis en Sibelga-BNO. Zij werden ook aangesproken voor
het stapsgewijs overkopen van de participatie van Electrabel in de transport- en distributieactiviteiten, en dit in afwezigheid van de federale overheid of kandidaat-privé-investeerders.
De Verenigingen wijzen erop dat de prijzen voor de overname van de participatie van Electrabel
vastgesteld werden in functie van de valorisatie- en regulatiemethodes van de CREG. Zij vinden
het derhalve abnormaal en bijzonder incoherent dat de CREG vandaag ingrijpende wijzigingen
aanbrengt in de vergoeding van de geïnvesteerde gemeentekapitalen en de gemeenten en hun
belastingbetalers zo straft voor investeringen gedaan in functie van een dringende vraag van de
Europese en nationale overheden en de regulatoren, waaronder de CREG, naar een grotere
"unbundling".
De drie Verenigingen vinden dat een onaanvaardbare aanval tegen de financiële inkomsten van de
gemeenten, inkomsten die volkomen gerechtvaardigd zijn door goedgekeurde investeringen op
vraag van de federale overheid en diens regulator.
Zij zijn ook volkomen gekant tegen enige terugwerkende kracht van de eventuele nieuwe regels
voor de tarifaire periode 2009-2012, wat de resultaten van boekjaar 2010 van de
distributienetbeheerders zou bezwaren, dat toch al afgesloten is, en de winst van de volgende
jaren voor die laatste, wat de door de gemeenten verwachte financiële return drastisch verlaagt,
terwijl diezelfde financiële inkomsten reeds begroot werden voor boekjaar 2011, wat binnenkort
ook zal gebeuren voor boekjaar 2012.
Tot slot mag de veiligheid van de burgers onder geen enkel beding in het gedrang worden
gebracht, voor de Verenigingen en de gemeenten is die primordiaal en de gevolgen voor
bovenvermelde projecten mogen derhalve niet nefast zijn.
Het zou totaal onverantwoord zijn dat de distributienetbeheerders omwille van ondoordachte eisen
van de CREG genoopt zouden worden om keuzes te maken tussen enerzijds absoluut
noodzakelijke investeringen voor de veiligheid van de netwerken en de consumenten en anderzijds
legitieme investeringen voor uitbreidingen en onderzoek met het oog op de verbetering van de
dienstverlening aan de bevolking. Het spreekt voor zich dat een inkrimping van de investeringen
niet zonder gevolgen zal blijven voor de betrouwbaarheid en de stabiliteit van de netwerken.
In dezelfde gedachteorde vestigen wij tevens de aandacht op het feit dat Europa de lidstaten
aanspoort om investeringen te doen om de "gedecentraliseerde" productie te ondersteunen
(windenergie, biomassa, zonnecellen, …) te ondersteunen als bron van economische ontwikkeling
met oog voor duurzame ontwikkeling.
Het zal moeilijk zijn de investeringen te garanderen als de opbrengst van de geïnvesteerde
kapitalen drastisch daalt.
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Daarom vragen de drie Verenigingen en de gemeenten die zij vertegenwoordigen, u dat u zich
manifesteert ten opzichte van de CREG, dat u een standpunt in neemt en ijvert voor een volledige
herwerking van de projecten van de CREG, in overleg met de steden en gemeenten en hun
distributienetbeheerders.
Tot slot vragen de drie Verenigingen met aandrang dat de tarieven die de CREG zal vastleggen,
de nieuwe gewestelijke reguleringsinstanties niet langer verbinden zodra de regionalisering van de
distributietarieven effectief zal zijn.
Wij staan te uwer beschikking indien u bijkomende inlichtingen wenst. Hoogachtend,
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Deze brief is gericht aan de volgende ontvangers:
-

Yves Leterme, Eerste Minister
Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie,
Elio Di Rupo, Formateur
Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister
Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister
Didier Reynders, Vice-Eerste Minister
Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister
Guy Vanhengel, Vice-Eerste Minister
Kopie ter informatie aan de CREG
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