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••• MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Eind vorig jaar schreef ik in het jaarverslag 2000 dat ik niet

kon rusten na een jaar van werking van de Commissie voor

de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Ik kon

niet rusten omdat ik niet tevreden was met het uitblijven van

de opening van de elektriciteits- en gasmarkt.

Het hele jaar 2001 door hebben wij ook niet gerust op de

CREG. Bergen werk hebben wij verzet. Tevergeefs. Er is nog

altijd geen concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt.

Slechts een kleine drie procent van het totale elektriciteits-

verbruik koopt zijn elektriciteit niet bij de dominante leve-

rancier op de Belgische markt. De gasleveringen zijn voor

99,9 % in handen van de dominante leverancier in België.

Dat is de balans na twee jaar CREG-activiteiten. Een weinig

efficiënte regulator, zal u zeggen. Ten onrechte. Ik zou zeg-

gen, een weinig efficiënte regelgever. De reglementering die

de basiswetgeving op de vrijmaking van beide markten

moet concretiseren en de CREG al haar controle-bevoegd-

heden moet toekennen, laat nog altijd op zich wachten.

Nochtans heeft de CREG reeds lang het noodzakelijke voor-

bereidende werk hiervoor geleverd en de regelgever in staat

gesteld om zijn reglementering uit te vaardigen.

Maar, als de CREG sinds lang dit voorbereidend werk gele-

verd heeft en nog niet over al haar controlebevoegdheden

beschikt, dan was er toch tijd om te rusten, zal u denken.

Niets is minder waar. Want we zijn er niet gerust in. Niet in

de datum van de effectieve openstelling van de elektriciteits-

en gasmarkt, en niet in wat er zich ondertussen kan afspelen

op deze markten.

Daarom heeft het Directiecomité van de CREG beslist de

weinige bevoegdheden die het heeft, aan te wenden voor

een pro-actief beleid. Een beleid dat erop gericht is te voor-

komen dat onomkeerbare stappen nu zouden worden gezet

die de huidige, nog zeer fragiele concurrentie zouden kun-

nen doden en de toekomstige concurrentie zouden kunnen

hypothekeren.

Het eerste resultaat van dit pro-actief beleid is positief. De

CREG heeft kunnen voorkomen dat de actoren op de elek-

triciteitsmarkt onvoorbereid en oningelicht geconfronteerd

werden met een nieuw systeem van capaciteitstoewijzing

aan de Frans-Belgische grens.

Dit stemt mij over de efficiëntie van de CREG optimistisch.

Zeker als we niet te veel rusten. Bovendien, ooit zal de regle-

mentering bestaan die de elektriciteits- en aardgasmarkt

effectief zal liberaliseren. Ook hierover blijf ik optimistisch.

Christine Vanderveeren

Voorzitter van het Directiecomité





De evolutie van 
de elektriciteitsmarkt

Deel 1



1. HET REGLEMENTAIRE KADER 

1.1. De Europese Unie

1.1.1. De voorstellen 
van de Europese Commissie

In maart 2000 verzocht de Europese Raad de Europese

Commissie nieuwe voorstellen te doen voor een snellere en

grondigere openstelling van de gas- en de elektriciteitsmarkt,

die respectievelijk werd ingeleid door de richtlijnen 96/92/EG

en 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de

interne markten voor elektriciteit en gas (hierna, respectieve-

lijk: de elektriciteitsrichtlijn en de gasrichtlijn). Op 13 maart

2001 heeft de Europese Commissie een geheel van maatre-

gelen aangenomen en voorgelegd aan de Raad en het

Parlement; deze maatregelen bestonden uit een mededeling

over de voltooiing van de energiemarkt, een voorstel van

richtlijn tot wijziging van de elektriciteits- en de gasrichtlijn en

een voorstel van verordening betreffende de voorwaarden

voor grensoverschrijdende uitwisselingen van energie1. Het

voorstel van richtlijn en het voorstel van verordening hebben

beiden het voorwerp uitgemaakt van een studie vanwege het

Directiecomité van de CREG (hierna: het Directiecomité).

Deze twee studies gaven aanleiding tot het opstellen van een

advies door de Algemene Raad van de CREG (hierna: de

Algemene Raad)2. Op 31 december 2001 lagen de voorstel-

len van de Europese Commissie nog steeds ter bespreking in

de Raad en het Parlement.

Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en
98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor
de interne markt voor elektriciteit en aardgas

Eerst en vooral stelt de Europese Commissie vast dat in de

meeste Lidstaten de theoretische graad van openstelling van

de elektriciteits- en de gasmarkt hoger ligt dan het minimum

vastgesteld door de voornoemde richtlijnen vereisen hetwelk,

in 2000, voor wat de elektriciteitsmarkt betreft overeenstemt

met 30 % van het interne verbruik en met 20 % voor de gas-

markt. Op het einde van het jaar 2001 bereikte de graad van

openstelling van de gas- en de elektriciteitsmarkt in de ver-

schillende Lidstaten de volgende waarden, zoals blijkt uit

tabel 1.

Tabel 1: openstelling van de Europese markten 
voor gas en elektriciteit - 2001

Elektriciteit Gas

Oostenrijk 100% 49%

België 35% 59%

Denemarken 90% 30%

Finland 100% afwijking

Frankrijk 30% 20%

Duitsland 100% 100%

Griekenland 30% afwijking

Ierland 30% 75%

Italië 35% 96%

Luxemburg afwijking 51%

Nederland 33% 45%

Portugal 30% afwijking

Spanje 54% 72%

Zweden 100% 47%

Verenigd Koninkrijk 100% 100%

Bron: Europese Commissie (2001), Eerste rapport over de totstandkoming van de interne markt voor gas
en elektriciteit, Werkdocument van de diensten van de Commissie, SEC(2001), 1957, 3 december 2001.

Al verheugt ze zich over het tempo van openstelling van de

markten, toch is de Europese Commissie van oordeel dat het

ongelijke verloop ervan een belemmering kan vormen voor

de mededinging. Daarom stelt ze voor de niet-huishoudelijke

consumenten in de elektriciteitsmarkt vrij te maken vanaf 

1 januari 2003 en die in de gasmarkt vanaf 1 januari 2004.

Bovendien stelt ze voor de elektriciteits- en de gasmarkt

uiterlijk per 1 januari 2005 volledig open te stellen (kwanti-

tatieve opening). 

Anderzijds beveelt de Europese Commissie een kwalitatieve

opening van de elektriciteits- en gasmarkt aan die onder ande-

re de volgende elementen omvat. 

Ten eerste, daar waar de elektriciteits- en de gasrichtlijn de

Lidstaten de vrije keuze laten tussen onderhandelde toegang

van derden tot het net (hierna: NTPA) en gereguleerde toe-

gang (hierna: RTPA), kiest het voorstel resoluut voor RTPA,

behalve voor de opslag van aardgas, waar de Lidstaten de

keuze behouden tussen NTPA en RTPA3.

Ten tweede wordt een volledige juridische ontbundeling

voorgesteld tussen de transportactiviteiten en de overige

activiteiten die geen verband houden met het transport. 
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1 COM (2001) 125 definitief.
2 Voor een voorstelling van de organen van de CREG, zie derde deel, 2., van dit rapport.

3 De Europese Commissie stelt dat in maart 2001 RTPA door zo goed als alle Lidstaten
werd aangenomen in de elektriciteitssector, maar niet in de gassector, waar de volgen-
de Lidstaten gekozen hebben voor hetzij NTPA, hetzij een hybride systeem dat het
midden houdt tussen RTPA en NTPA: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, België,
Duitsland en Nederland.



Ten derde, daar waar de elektriciteitsrichtlijn de Lidstaten toe-

laat openbare dienstverplichtingen op te leggen, dwingt het

voorstel van richtlijn de Lidstaten de verplichting tot univer-

sele dienstverlening op de elektriciteitsmarkt te waarborgen,

met andere woorden ervoor te zorgen dat alle verbruikers

recht hebben op een elektriciteitsvoorziening van bepaalde

kwaliteit tegen betaalbare en redelijke prijzen. 

Ten slotte, daar waar de huidige elektriciteits- en gasrichtlij-

nen de Lidstaten vrijlaten in de keuze van passende en doel-

matige mechanismen voor regulering, controle en

transparantie, kiest het voorstel resoluut voor regulering en

controle via een regulator die volledig onafhankelijk is van de

belangen van de elektriciteits- en gassector en die over een

aantal bevoegdheden beschikt.

Studie (F) 010601-CDC-33 over het voorstel van de
Europese Commissie van een richtlijn tot wijziging van
de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt van
elektriciteit en aardgas, 1 juni 2001

Gezien het belang van dit voorstel van richtlijn voor de

Belgische elektriciteits- en gasmarkt, heeft het Directiecomité

op eigen initiatief de vraag onderzocht of de door de

Europese Commissie voorgestelde wijzigingen een wijziging

inhouden van de wet van 29 april 1999 betreffende de orga-

nisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet)

en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van

gasachtige producten en andere door middel van leidingen

(hierna: de gaswet). 

De voorgestelde kwantitatieve opening, die het Directiecomité,

dat voorstander is van een volledige en onmiddellijke vrijmaking

van de elektriciteits4- en de gasmarkt5 op federaal vlak, niet

bevredigt, houdt een wijziging in van de elektriciteits- en de

gaswet. Als het voorstel van richtlijn wordt goedgekeurd, zal

daarentegen enkel de gaswet moeten aangepast worden om te

voorzien in de RTPA6 en het principe van juridische ontbunde-

ling van de activiteiten7, die overigens reeds allebei door het

Directiecomité aanbevolen werden8. Ten slotte, daar waar de

door het voorstel voorziene verplichting tot universele dienst-

verlening slechts betrekking heeft op de elektriciteitsmarkt zodat

enkel de elektriciteitswet moet gewijzigd worden, dienen zowel

de gas- als de elektriciteitswet gewijzigd te worden om de

bevoegdheden van de CREG uit te breiden.

Deze studie van het Directiecomité gaf aanleiding tot het

opstellen, door de Algemene Raad, van een advies van 

2 oktober 2001. De door het Directiecomité voorgestelde

openingskalender kreeg niet de unanieme goedkeuring van

de Algemene Raad, omdat sommige van diens leden een vol-

ledige vrijmaking van de markten tegen 2005 voorbarig ach-

ten. Anderzijds drukte de Algemene Raad zijn bezorgdheid

uit en vroeg hij nadere verduidelijkingen over de financiering

van de openbare dienstverplichtingen en meer bepaald over

de verplichting tot universele dienstverlening die op de elek-

triciteitsmarkt moet gewaarborgd worden.

Voorstel van verordening van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de voorwaarden inzake toegang
tot het net voor grensoverschrijdende uitwisselingen van
elektriciteit

Omdat ze van oordeel is dat de interne markt geen signifi-

cante ontwikkeling gekend heeft sinds het van kracht worden

van de elektriciteitsrichtlijn wat grensoverschrijdende uitwis-

selingen betreft en ze een verklaring voor deze toestand vindt

in de verschillen qua tarifering van de grensoverschrijdende

elektriciteitstransacties, heeft de Europese Commissie een

verordening voorgesteld met het doel de hindernissen die

deze uitwisselingen in de weg staan op te heffen, hoofdzake-

lijk met behulp van twee maatregelen. 

Enerzijds stelt de Commissie voor dat de tarificatie van de grens-

overschrijdende elektriciteitsstromen zou gebeuren door de tran-

sitkosten te bepalen op basis van de verwachte gemiddelde

marginale kosten op lange termijn, waarin de kosten die

gemaakt werden voor de aanleg van het nationale horizontale

basisnet niet begrepen zijn. Anderzijds harmoniseert het voorstel

de toegangstarieven tot de nationale netwerken: alle gebruikers

van een nationaal transmissienet zullen hetzelfde tarief moeten

betalen, ongeacht de reële kosten die ze veroorzaakt hebben.

Studie (F) 010601-CDC-32 over het voorstel van de
Europese Commissie van een verordening betreffende de
toegangsvoorwaarden tot het netwerk voor grensover-
schrijdende uitwisselingen van elektriciteit, 1 juni 2001

Gezien het belang van de grensoverschrijdende stromen over

het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft het

Directiecomité besloten dit voorstel van verordening op

eigen initiatief te onderzoeken. 
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4 CREG, advies A 2000/005-D over het ontwerp van koninklijk besluit verklarend verkiesbaar
andere categorieën eindafnemers, genomen in uitvoering van artikel 16, §3, van de wet
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 18 mei 2000.

5 CREG, advies A 2000/006-D betreffende de versnelling van de liberalisering van de 
gasmarkt, 4 mei 2000.

6 Ondertussen heeft artikel 5 van de wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen het principe van gereglementeerde tarieven ingevoerd.

7 Sedert deze studie verwezenlijkt werd heeft DISTRIGAS het voortouw genomen door zijn
transport- en tradingactiviteiten te splitsen (zie tweede deel, 2.1., van dit rapport).

8 CREG, advies A 2000/006-D betreffende de versnelling van de liberalisering van de gas-
markt, 4 mei 2000.



Er worden fundamentele kritieken geuit door het Directie-

comité dat zich onder andere afvraagt of het evenredig-

heidsbeginsel niet vereist dat er wetgevend opgetreden

wordt door middel van richtlijnen in plaats van verorde-

ningen. Verder houdt het gemaakte onderscheid tussen

de lokale netgebruikers die de kosten verbonden aan het

nationale horizontale basisnet moeten dragen en de

marktactoren aangesloten op buitenlandse transmissie-

netten die deze kosten niet moeten dragen, volgens het

Directiecomité een schending van het gelijkheidsbeginsel

in en leidt het tot een onaanvaardbare subsidiëring van de

buitenlandse marktactoren door de lokale netgebruikers.

Wat de regels inzake de toegangstarieven tot het net

betreft, is het Directiecomité van oordeel dat ze ingaan

tegen het principe van “cost-reflectiveness”, volgens het-

welk de tarieven gebaseerd worden op de werkelijke

kosten veroorzaakt door het gebruik van het netwerk.

Om die redenen is het Directiecomité voorstander van de

aanneming van een compensatiemechanisme tussen aan-

grenzende netbeheerders waarbij de tarieven zouden

opgesteld zijn door precies alle gebruikers van het trans-

missienet alle kosten aan te rekenen die hun gebruik van

het transmissienet zou veroorzaakt hebben.

Deze studie van het Directiecomité gaf aanleiding tot het

opstellen door de Algemene Raad, op 2 oktober 2001,

van een advies waarin hij zich aansloot bij de door het

Directiecomité geuite kritiek dat het ontwerp van veror-

dening het gelijkheidsbeginsel schendt. De Algemene

Raad was daarentegen wel van oordeel dat het niet uitge-

sloten was om wetgevend op te treden door middel van

een verordening, mits bepaalde voorwaarden in acht

genomen worden.

1.1.2. Het Forum van Firenze 

De elektriciteitsrichtlijn was het startschot voor een proces

van overleg tussen de Europese Commissie, de vertegen-

woordigers van de administratie van de Lidstaten, de regule-

rende instanties, de beheerders van de transmissienetten en

andere marktactoren (leveranciers, traders, consumenten,

netgebruikers, enz.). Deze verschillende actoren komen in

principe tweemaal per jaar bijeen in een vergadering die

bekend staat als het “Forum van Firenze”. In 2001 is deze 

vergadering bijeengekomen op 7 en 8 mei: het betrof de 7de

vergadering van het Forum.

Vier dossiers in het bijzonder trokken de aandacht van het

Forum van Firenze:

1. de tarifering van de grensoverschrijdende elektrische ener-

giestromen: tijdens de vergadering van 7 en 8 mei 2001

werd het belang van een tijdelijk tarificatiesysteem bevestigd

en pleitten de deelnemers voor de invoering per 1 septem-

ber van het voorlopig systeem dat naar voor gebracht werd

tijdens de 5de vergadering van het Forum, op 30 en 31 mei

2000. Alleen was het niet mogelijk om tot een akkoord te

komen dat eensgezindheid bereikte aangaande het in te voe-

ren voorlopige tarificatiesysteem. De “Council of European

Energy Regulators” (hierna: de CEER) werd verzocht zijn

zoektocht naar een permanent mechanisme voor de tarifica-

tie van grensoverschrijdende uitwisselingen verder te zetten

in samenwerking met ETSO (European Transmission System

Operators) en de betrokken partijen, met de bedoeling dit

systeem in september 2002 toe te passen;

2. de ontwerpen van richtlijn en verordening voorgesteld door

de Europese Commissie die hiervoor worden besproken;

3. de toewijzing van de capaciteiten van de koppelverbindin-

gen: de ervaringen opgedaan met verschillende mechanis-

men voor toewijzing van capaciteiten die beantwoorden aan

de richtlijnen goedgekeurd tijdens de 6de vergadering van

het Forum die plaatshad op 9 en 10 november 2000, wer-

den uiteengezet. Deze over het algemeen positieve ervarin-

gen vormen de noodzakelijke basis voor de verbetering van

de op dit ogenblik gebruikte mechanismen;

4. het “Green Paper” dat de bevoorradingszekerheid in energie

behandelt, werd voorgesteld door de Europese Commissie.

Het Forum erkende het belang van dit document en de

noodzaak aan een grondig debat terzake om tot concrete

oplossingen te komen. Het Forum besprak eveneens het pro-

bleem van de crisis die Californië kende. Alle deelnemers

waren van oordeel dat de verkeerde aanpak van de in

Californië toegepaste deregulering had kunnen vermeden

worden in Europa.
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1.2. België 

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

elektriciteitsmarkt werd gewijzigd door een wet van 16 juli

2001 (1.2.1.) en door een programmawet van 30 december

2001 (1.2.2.). Er werden uitvoeringsmaatregelen van de elek-

triciteitswet goedgekeurd (1.2.3.). Ten slotte zijn de

Gewesten, van hun kant, wetgevend opgetreden inzake de

organisatie van de regionale elektriciteitsmarkten9 (1.2.4.).

1.2.1. De wet van 16 juli 2001 

De wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de wet van

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteits-

markt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer

van gasachtige producten en andere door middel van leidin-

gen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

199210 streeft hoofdzakelijk vier doelstellingen na. In de eer-

ste plaats beoogt ze de uitvoering van een beslissing van de

Ministerraad van 5 april 2000, waar ze een boekhoudkundi-

ge scheiding invoert binnen de productieactiviteit tussen de

productie van nucleaire oorsprong en de productie van fos-

siele of andere oorsprong, waar ze vertegenwoordigers van

de milieuorganisaties integreert in de schoot van de

Algemene Raad en de mogelijkheid biedt aan de CREG om

bijstand te vorderen van ambtenaren van het Bestuur Energie

die bevoegd zijn om inbreuken op de elektriciteitswet vast te

stellen en op te sporen. Vervolgens levert ze de wettelijke

basis om het Bestuur Energie toe te laten operatoren de ver-

plichting op te leggen om het gegevens in verband met

energie mee te delen. De wet verbindt eveneens bepaalde

termijnen aan de adviesbevoegdheid van de CREG en aan

het opstellen van het verslag over de evolutie van de elektri-

citeitsmarkt. Als laatste punt laat ze de beheerder van het

transmissienet toe het net te beheren dat werkt met een

spanning van 30 tot 70 kV. 

Ingevolge het verzoek van de Staatssecretaris voor Energie en

Duurzame Ontwikkeling (hierna: de Staatssecretaris) om een

advies uit te brengen, enerzijds over het wetsontwerp dat tot

deze wet leidde en anderzijds over “de technische en wette-

lijke mogelijkheid om de elektriciteitsproducenten te ver-

plichten afzonderlijke rekeningen op te stellen voor de

nucleaire centrales”, verwezenlijkte de CREG een studie11 die

opmerkingen bevat over het wetsontwerp houdende wijzi-

ging van de elektriciteitswet, evenals verbeteringen die aan

de elektriciteitswet kunnen aangebracht worden. 

Zo stelde de CREG onder meer voor, tevergeefs echter, om

de verplichting tot afzonderlijke rekeningen nader te verdui-

delijken en de mogelijkheid die haar wordt geboden om de

bijstand van de ambtenaren van het Bestuur Energie te vor-

deren uit te breiden tot overtredingen van artikel 26, §1, van

de elektriciteitswet. De CREG had al even tevergeefs voorge-

steld om haar adviesbevoegdheid slechts aan een termijn te

verbinden in geval van hoogdringendheid, om de datum

voor het indienen van haar jaarverslag met twee maanden uit

te stellen en om de bevoegdheid van de Bemiddelings- en

arbitragedienst uit te breiden tot alle geschillen die betrek-

king hebben op transmissieactiviteiten. Daarentegen ligt een

suggestie van de CREG aan de oorsprong van de wetsbepa-

ling krachtens dewelke de netbeheerder de netten mag

beheren die met een spanning van 30 tot 70 kV werken.

1.2.2. De programmawet van 30 december 2001

De artikelen 80 tot 82 van de programmawet van 30 decem-

ber 200112 liggen in het verlengde van hoger genoemde

beslissing van de Ministerraad van 5 april 2000 die bepaalde

dat de transmissienetbeheerder verplicht dient in te staan

voor de warmtekrachtkoppelingeenheden die aangesloten

zijn op het transmissienet. De ondersteunende diensten die

de netbeheerder moet leveren worden dus nader bepaald.

Deze opdracht wordt uitgebreid tot de kwalitatieve warmte-

krachtkoppelingeenheden die aangesloten zijn op een distri-

butienet omdat de gewestelijke wetgevingen de verkoop van

elektriciteit door de distributienetbeheerders verbieden.

Worden bijgevolg ingelast in de elektriciteitswet: een definitie

van “kwalitatieve warmtekrachtkoppeling”, een definitie van

de opdracht van de transmissienetbeheerder met betrekking

tot de kwalitatieve warmtekrachtkoppelingeenheden met

een vermogen lager dan 20 MW, alsmede de gevolgen van

deze opdracht voor de tariefstructuur. Anderzijds voegt arti-

kel 83 van de wet van 30 december 2001 aan de elektrici-

teitswet een bepaling toe die de Koning toelaat de nodige

maatregelen te treffen ter omzetting van de bepalingen van

richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van 

de gevolgen voor het milieu van sommige plannen en 
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10 Belgisch Staatsblad, 20 juli 2001.

11 CREG, studie (F) 010112-CDC-22, 12 januari 2001. De volledige referenties van de akten
van de CREG staan in bijlage 3 bij dit verslag.

12 Belgisch Staatsblad, 31 december 2001.



programma’s in zoverre ze van toepassing zijn op het indica-

tief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit

en op het plan voor de ontwikkeling van het transmissienet. 

1.2.3. De inwerkingstelling 
van de elektriciteitswet

De elektriciteitswet legt de grondbeginselen voor de vrij-

making van de elektriciteitsmarkt vast. Ze vereist het aan-

nemen van koninklijke en ministeriële uitvoeringsbesluiten

om daadwerkelijk van kracht te worden. Tijdens de betrok-

ken periode werden uitvoeringsbesluiten van de elektrici-

teitswet aangenomen, waarvan sommige als gevolg van

een studie en/of een advies, of van een voorstel van het

Directiecomité. Bovendien maakte het Directiecomité op

eigen initiatief en/of op verzoek van de Staatssecretaris of

de Algemene Raad studies die, ofschoon ze verband hiel-

den met de elektriciteitsmarkt, niet op welbepaalde ont-

werpen van koninklijke besluiten sloegen. En ten slotte

bracht het Directiecomité eveneens “richtlijnen” en advie-

zen in individuele dossiers uit. Het directiecomité bracht tij-

dens de beschouwde periode 3513 van deze akten uit,

waarvan 32 betrekking hebben op de elektriciteitsmarkt en

3 zowel op de elektriciteits- als op de gasmarkt. Deze

akten, evenals de uitvoeringsmaatregelen van de elektrici-

teitswet, worden hierna besproken in de volgorde van de

bepalingen van de elektriciteitswet die ze uitvoeren of

betreffen. Zo worden achtereenvolgens besproken: 

- de elektriciteitsproductie (artikelen 3 tot 7 van de wet);

- het beheer van het transmissienet, met inbegrip van de

bepalingen betreffende de transmissienetbeheerder (artike-

len 8 tot 10 van de wet), het technisch reglement (artikel 11

van de wet) en de tarificatie met betrekking tot het trans-

missienet (artikel 12, §§1 tot 3, van de wet);

- de tarificatie met betrekking tot de distributienetten (artikel

12, §4, van de wet);

- de levering van elektriciteit (artikel 18 van de wet);

- de tarificatie en de openbare dienstverplichtingen 

(artikelen 20, §3, 3°, en 21 van de wet);

- de regulerende instantie en de geschillenregeling (artikelen

23 tot 29 van de wet);

- het toezicht op de naleving van de wet (artikel 30 bis van

de wet);

- de inwerkingtreding van de elektriciteitswet (artikel 38 van

de wet).

Bij sommige akten van het Directiecomité bracht de

Algemene Raad opmerkingen en adviezen uit. Deze worden

hierna eveneens besproken.

a. De elektriciteitsproductie 

Het Directiecomité onderzocht tot tweemaal toe problemen

in verband met elektriciteit geproduceerd op basis van kern-

energie: enerzijds, in een studie over de samengestelde pro-

visies om de kosten voor het ontmantelen en ontsmetten van

de nucleaire sites te dekken en, anderzijds, in een advies over

een voorontwerp van koninklijk besluit dat het afleveren van

vergunningen voor nieuwe kerninstallaties beoogt de verbie-

den. De hernieuwbare energiebronnen, van hun kant, vorm-

den het onderwerp van een voorontwerp van koninklijk

besluit waarover het Directiecomité een advies verstrekte. 

Studie (F) 010315-CDC-24 over de provisies en fondsen
in de nucleaire sector, 22 maart 200114

De vrees werd geuit dat door de vrijmaking van de elektrici-

teitssector de door de elektriciteitsproducenten samengestelde

provisies om de kosten voor het ontmantelen van de kern-

centrales en het ontsmetten van de nucleaire sites ontoe-

reikend en onbeschikbaar zouden worden. Vandaar het

verzoek van de Staatssecretaris aan het Directiecomité om,

enerzijds, een evaluatie van de beschikbaarheid van deze

provisies te maken en, anderzijds, oplossingen voor te stellen

voor de aanleg, het beheer en het gebruik van deze provisies

in de toekomst.

Het directiecomité komt tot het besluit dat het Studiecentrum

voor Kernenergie (SCK) en de Nationale Instelling voor

Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (hierna: NIRAS) blijk

geven van een goede beschikbaarheid van de fondsen en een

mogelijkheid om het gebruik van deze fondsen te controle-

ren. De provisies voor het beheer van de splijtbare bestraalde

stoffen en de ontmanteling van nucleaire installaties die wer-

den aangelegd door ELECTRABEL, SPE en SYNATOM, zijn

eveneens aan controle onderworpen, maar die controle heeft
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- de door het Directiecomité gedane voorstellen in individuele dossiers (Kallo, Tihange, 

C-Power en De Nul), die behandeld worden in dit deel, 2.1.;
- de hogergenoemde studies van het directiecomité in verband met, enerzijds, de voor-

stellen van de Europese Commissie en, anderzijds, de wijziging van de elektriciteitswet.

14 Zie ook het erratum bij deze studie dat dateert van 24 april 2001.



enkel betrekking op het aanleggen van de provisies en op de

vraag of ze toereikend zijn en dus niet op het gebruik van de

provisies. De CREG stelt voor het toezicht op het gebruik van

deze provisies toe te vertrouwen aan de NIRAS.

Om de tweede vraag die door de Staatssecretaris wordt gesteld

te beantwoorden, gaat het Directiecomité over tot een onder-

zoek van de systemen op het gebied van provisies en nucleaire

fondsen die in andere landen worden toegepast. Dit onderzoek

brengt het Directiecomité tot het besluit dat de Belgische situa-

tie wordt gekenmerkt door een veelheid van actoren en, daar-

uit voortvloeiend, een veelheid van provisies en fondsen. Het

directiecomité betreurt het ontbreken van een beleidsinstantie

die de verschillende facetten van de provisie- en fondsenvor-

ming en- beheer controleert of stuurt. Verder beveelt het

Directiecomité aan om bijkomende vereisten op te leggen met

betrekking tot de toekomstige liquiditeit van de passieffondsen.

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij deze studie.

Advies (A) 010906-CDC-29 over het voorontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van
individuele vergunningen voor de bouw van installaties
voor de productie van elektriciteit, 6 september 2001

Op grond van artikel 4 van de elektriciteitswet, in uitvoering

waarvan het werd opgesteld, werd dit voorontwerp van konink-

lijk besluit op verzoek van de Staatssecretaris onderworpen aan

het advies van het Directiecomité. Het voornaamste oogmerk

van dit voorontwerp bestaat erin de aflevering van een vergun-

ning voor nieuwe nucleaire installaties te verbieden. Het

Directiecomité werpt de vraag op of dit ontwerp van koninklijk

besluit wel de limieten in acht neemt van de bevoegdheden die

door de elektriciteitswet aan de Koning worden gedelegeerd. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij dit advies.

Advies (A) 010628-CDC-35 over het ontwerp van
koninklijk besluit betreffende de markt voor elektriciteit
die op basis van hernieuwbare energiebronnen gepro-
duceerd wordt, 28 juni 2001 

Overeenkomstig artikel 7 van de elektriciteitswet, in uitvoe-

ring waarvan dit ontwerp van koninklijk besluit werd opge-

steld, werd het Directiecomité door de Staatssecretaris

verzocht een advies te verstrekken. Dit ontwerp van konink-

lijk besluit heeft tot doel de elektriciteitsproducenten en tus-

senpersonen, alsmede de transmissienetbeheerder, de

verplichting op te leggen om de CREG een bepaald aantal

certificaten (zogeheten “groene stroom certificaten”) voor te

leggen die bevestigen dat een bepaald quotum elektriciteit

geproduceerd werd op basis van hernieuwbare energiebron-

nen. Behalve een opmerking in verband met de certificaat-

plichtigen15, hebben de bemerkingen van het Directiecomité

hoofdzakelijk betrekking op de problemen inzake de

bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de

Gewesten die het ontwerp doet rijzen.

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij dit advies.

b. Het beheer van het transmissienet

Er werden twee koninklijke besluiten aangenomen in ver-

band met het beheer van het transmissienet: het koninklijk

besluit houdende het technisch reglement (b.2.) en het

koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene tariefstruc-

tuur (b.3.). Desondanks bestond er op 31 december 2001

nog steeds geen reglementair kader met betrekking tot de

toegang van derden tot het transmissienet wegens het uit-

blijven van de aanduiding van de transmissienetbeheerder

(b.1.). 

b.1. De transmissienetbeheerder 

Hoewel de transmissienetbeheerder op 31 december 2001

nog niet is aangeduid, werden heel wat stappen onderno-

men met het oog op zijn aanduiding. Er werden immers een

protocolakkoord en een aanvullend protocol gesloten tussen

de huidige eigenaars van het net, de Staat en Publi-T over de

participaties van elkeen in de vennootschap ELIA16. Het

Directiecomité onderzocht de weerslag van dit aanvullend

protocol in een studie. Gedurende de beschouwde periode

verstrekte het Directiecomité adviezen in verband met de

kandidaten voor de functie van onafhankelijk bestuurder van

de transmissienetbeheerder. Omdat het van oordeel was dat

er onvoldoende vooruitgang geboekt werd, spoorde het

Directiecomité in een studie de Regering aan om de aandui-

ding van de netbeheerder te versnellen. In laatste instantie

onderzocht het Directiecomité een voorstel van ELIA in 
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15 De CREG beveelt aan dat deze verplichting enkel zou opgelegd worden aan de leveran-
ciers, zijnde de natuurlijke of rechtspersonen die elektriciteit verkopen aan de eindafne-
mers.

16 De vennootschap ELIA is de kandidaat voor de aanduiding tot transmissienetbeheerder.
Haar ontwerpstatuten gaven reeds in 2000 aanleiding tot een beslissing en een voorstel
van de CREG houdende de weigering om de statuten goed te keuren, zoals vermeld in het
Jaarverslag 2000 van de CREG, waarnaar wij de lezer verwijzen.



verband met een veilingensysteem van de capaciteiten van

de koppelverbindingen aan de Frans-Belgische grens.

Protocol van 30 mei 2001 en aanvullend protocol van
8 oktober 2001 gesloten tussen de Staat, de NV ELEC-
TRABEL, de NV SPE, de CVBA SPE en de CVBA Publi-T

Het protocol van 30 mei 2001 stelt de procedures vast die de

aanduiding van de transmissienetbeheerder voorafgaan, evenals

de kalender ervan. Het voorziet tevens in de overdracht in volle

eigendom van de volledige activa en passiva die een verband

hebben met het transmissienet, aan de vennootschap ELIA. De

huidige eigenaars van het transmissienet en de gemeenten (ver-

tegenwoordigd in de holding Publi-T) zullen elk 30 % van de aan-

delen van de vennootschap bezitten, terwijl de overige 40 % van

de aandelen op de beurs zullen genoteerd worden binnen de 24

maanden na de oprichting van ELIA (dewelke plaatsvond op 1 juli

2001) en voor zover de economische toestand dit toelaat. In een

aanvullend protocol van 8 oktober 2001 wordt de prijs overeen-

gekomen tegen dewelke CPTE 30 % van zijn aandelen in ELIA

zou afstaan aan Publi-T.

Studie (F) 011115-CDC-65 over de impact van het aanvul-
lend protocol van 8 oktober 2001 met betrekking tot de
transmissienetbeheerder, gesloten tussen de Belgische Staat,
de NV ELECTRABEL, de NV SPE, de CVBA CPTE en de CVBA
Publi-T, 15 november 2001

Op vraag van de Algemene Raad onderzocht het

Directiecomité wat de impact zou zijn van dit aanvullende

protocol met betrekking tot de transmissienetbeheerder op

de kosten van het transport die door de elektriciteitsconsu-

menten zullen moeten gedragen worden in vergelijking met

de actuele kost van het transport.

Dit protocol stelt de prijs vast tegen dewelke CPTE zijn aandelen

in ELIA overdraagt aan Publi-T en heeft aldus een invloed op de

“regulated asset base” die wordt gebruikt bij de berekening van

de billijke vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen. Bijgevolg

heeft het Directiecomité besloten de vergelijking toe te spitsen op

de kapitaalkost. In de studie worden de belangrijkste bepalingen

van het protocol met betrekking tot de financiële structuur van de

kandidaat-netbeheerder weergegeven. Uit een vergelijking,

gemaakt op basis van gegevens voor 1998 en 1999, tussen de

kapitaalkost die door het Controlecomité voor de Elektriciteit en

het Gas (hierna: het Controlecomité) wordt doorberekend in de

tarieven en die welke voortvloeit uit het door de CREG voorge-

stelde model, blijkt dat de kapitaalkost in het door de CREG voor-

gestelde financieel model respectievelijk 23,4 en 33,2 % lager ligt,

wat neerkomt op een verschil van 2,77 en 4,57 centiem per kWh. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij deze studie.

Adviezen (36 tot 47, 56 tot 61 en 68) verstrekt door het
Directiecomité met betrekking tot de kandidaten voor de
functie van onafhankelijk bestuurder van de transmissienet-
beheerder

Het is de bedoeling van de aandeelhouders om zes onafhanke-

lijke bestuurders te voorzien. In uitvoering van artikel 3, §2, van

het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van

het nationaal transmissienet voor elektriciteit dat voorziet dat de

CREG een eensluidend advies uitbrengt over de dubbele lijst van

kandidaten, verstrekte het Directiecomité 19 gemotiveerde en

vertrouwelijke adviezen met betrekking tot de door de Regering

voorgestelde kandidaten. Twaalf van deze adviezen zijn gunstig.

Studie (F) 011025-CDC-64 over de actuele problemen op
de elektriciteitsmarkt, 25 oktober 2001

Het directiecomité heeft op eigen initiatief een studie gemaakt

over, enerzijds, de problemen in verband met het uitblijven van

de aanduiding van een netbeheerder en, anderzijds, de onder-

handelingen tussen de beheerders van de Belgische en de Franse

transmissienetten voor elektriciteit met het oog op de invoering

van een systeem van veilingen voor de toewijzing van de capa-

citeit van de koppelverbindingen aan de Frans-Belgische grens.

Het Directiecomité heeft lucht gekregen van verschillende inlich-

tingen die, in de mate dat ze correct zijn, op een risico van

belemmering van de concurrentie zouden wijzen. Om op korte

termijn deze belemmeringen te kunnen opheffen, roept het

Directiecomité de Regering dringend op alles in het werk te stel-

len opdat het in de volheid van zijn bevoegdheid zou kunnen

treden door de aanduiding van de transmissienetbeheerder

mogelijk te maken. Te dien einde vraagt het dat de statuten van

de toekomstige netbeheerder aan zijn goedkeuring zouden

onderworpen worden en dat één of meer kandidaten voor het

mandaat van onafhankelijk bestuurder van de transmissienetbe-

heerder aan het Directiecomité zouden voorgesteld worden

opdat de dubbele lijst van kandidaten die voorzien is in artikel 3,

§2, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het

beheer van het nationale transmissienet17 zou kunnen opgesteld 
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17 Op het ogenblik dat deze studie gemaakt werd werden slechts elf kandidaten door het
Directiecomité weerhouden alhoewel de dubbele lijst nochtans twaalf kandidaten diende
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gekomen aan de kritiek geformuleerd door het Directiecomité aangezien een bijkomende
kandidaat werd voorgesteld over dewelke het Directiecomité een gunstig advies heeft ver-
strekt.



worden. Het Directiecomité vraagt dat men, vooraleer voor-

noemd veilingsysteem in te voeren, de op handen zijnde 

aanduiding van de netbeheerder zou afwachten om het risico

te vermijden dat het veilingsysteem zou gemanipuleerd worden

door ELECTRABEL. Minstens vraagt het Directiecomité dat

men zijn goedkeuring en die van de “Commission de

Régulation de l’Electricité” in Frankrijk (hierna: CRE) zou

afwachten. Ten slotte is het Directiecomité van oordeel dat er

onverwijld een onderzoek dient ingesteld te worden naar 

de elektriciteitsprijzen die ELECTRABEL momenteel voorstelt

aan de eindafnemers die meer dan 20 GWh per jaar en per

lokatie18 verbruiken.

Op middellange en lange termijn pleit het Directiecomité

voor, enerzijds, het uitbreiden van de capaciteit van de kop-

pelingen aan de nationale landsgrenzen door middel van

onmiddellijke investeringen vanwege de feitelijke beheerder

van het transmissienet en, anderzijds, voor een diversificatie

van de elektriciteitsproducenten op de Belgische markt. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij deze studie.

Studie (F) 011129-CDC-67 over het voorstel van ELIA
voor de veiling van de capaciteiten van de koppelverbin-
dingen aan de Frans-Belgische grens, 29 november 2001

Naar aanleiding van de hiervoor vermelde studie legde ELIA
het Directiecomité ter onderzoek een voorstel van een
mechanisme voor de veiling van de capaciteiten van de kop-
pelverbindingen aan de Frans-Belgische grens voor, dat ze
samen met RTE (de beheerder van het Franse transmissienet
voor elektriciteit) had opgesteld en waarvan de start gepland
was voor 1 januari 2002, op basis van een publicatie van de
beschikbare capaciteiten per 1 november 2001.

Het Directiecomité stipt vooral het voorbarige karakter van

dit project aan aangezien de marktactoren niet voldoende

lang op voorhand over de nodige informatie beschikken

om de mogelijke risico’s in te schatten bij de voorbereiding

van hun strategie om aan de veilingen deel te nemen.

Verder houdt de voorgestelde kalender een discriminatie in

tussen, enerzijds, de eindgebruikers die nog nooit aan een

dergelijk systeem hebben deelgenomen en, anderzijds, de

producenten en traders die ervaring op dit vlak hebben.

Het directiecomité stipt ook aan dat het voorgestelde

systeem een voorbeeld neemt aan het systeem dat

momenteel gebruikt wordt aan de grenzen van Nederland

met België en Duitsland, zonder dat het vaststaat of hierbij

rekening werd gehouden met de specifieke kenmerken van

de Belgische en de Franse elektriciteitsmarkt. Ten slotte zou

het voorgestelde mechanisme niet samen met RTE zijn uit-

gewerkt, noch voorgelegd aan de CRE en zou het evenmin

het voorwerp geweest zijn van een volledige raadpleging

door ELIA van de marktactoren.

Rekening houdend met deze gegevens, acht het

Directiecomité het onmogelijk om zich uit te spreken over

het voorgestelde veilingsysteem en beveelt het aan het op

te schorten. Ten slotte formuleert het Directiecomité ver-

scheidene aanbevelingen, waarbij het expliciet verwijst

naar het actieprogramma dat het samen met de CRE

opstelde om de voorwaarden voor de uitwisseling van

elektrische energie tussen België en Frankrijk te verbete-

ren. Zo beveelt het onder meer de publicatie aan door

ELIA, op zijn internetsite, van de historische gegevens in

verband met de beschikbare, toegewezen en werkelijk

gebruikte capaciteiten op de Frans-Belgische koppelver-

bindingen, alsook van de verwachte capaciteiten die kun-

nen toegewezen worden. Bovendien formuleert het

Directiecomité bijzondere aanbevelingen voor de uitwer-

king van een nieuw mechanisme voor het toewijzen van

capaciteiten dat aan de hoger vermelde kritieken zou

beantwoorden en dat op 1 juli 2002 van start zou gaan.

In afwachting daarvan pleit het Directiecomité ervoor dat

ELIA het op dit ogenblik gebruikte systeem voor de toe-

wijzing van capaciteit voorlopig zou handhaven. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij deze studie.

b.2. Het technisch reglement

Koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een tech-
nisch reglement voor het beheer van het transmissienet
van elektriciteit en de toegang ertoe19

In uitvoering van artikel 11 van de elektriciteitswet legt dit

koninklijk besluit een technisch reglement vast dat onder

andere de technische minimumvereisten voor de aanslui-

ting op het transmissienet en de operationele regels bevat

waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn tech-

nisch beheer van de elektriciteitsstromen. 
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19 Belgisch Staatsblad, 5 juli 2001.



Dit koninklijk besluit belast de netbeheerder met de verplich-

ting om het technisch beheer van de elektriciteitsstromen op

het transmissienet te organiseren ten einde een permanent

evenwicht te verzekeren tussen het aanbod van en de vraag

naar elektriciteit, overeenkomstig artikel 8 van de elektriciteits-

wet. Te dien einde moet de transmissienetbeheerder toezien

op de beschikbaarheid van de onontbeerlijke ondersteunende

diensten, waartoe onder meer de reserve behoort. De netbe-

heerder zal het residuele onevenwicht van de Belgische zone

dat het resultaat is van de som van de individuele oneven-

wichten van de verschillende toegangsverantwoordelijken,

moeten compenseren door een toevlucht te nemen tot de

reserves die hij op de markt kan aankopen. Verder bepaalt het

koninklijk besluit twee punten in verband met het gebruik van

het transmissienet. Ten slotte legt het specifieke bepalingen

vast met betrekking tot de evenwichtsproblemen van de

warmtekrachtkoppelingeenheden en de productie-installaties

die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

Naar aanleiding van het verzoek van de Staatssecretaris, op

grond van artikel 11 van de elektriciteitswet, om een advies te

verstrekken over het voorontwerp van koninklijk besluit dat dit

koninklijk besluit voorafging, maakte het Directiecomité hiero-

ver eerst een studie20, waarbij onder meer werd rekening

gehouden met de context in verband met de netbeheerder en

bracht het vervolgens het gevraagde advies21 uit, na de tekst te

hebben voorgelegd aan de Algemene Raad. 

Het is op voorstel van het Directiecomité dat het koninklijk

besluit duidelijk stelt dat de verplichtingen om het evenwicht

en de reserve te verzekeren ten laste van de netbeheerder lig-

gen en niet ten laste van de toegangsverantwoordelijke zoals

het voorontwerp aanvankelijk bepaalde. Het was eveneens het

Directiecomité dat had aangedrongen op de toevoeging van

specifieke bepalingen met betrekking tot de evenwichtspro-

blemen van de warmtekrachtkoppelingeenheden en produc-

tie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare

energiebronnen. Daarentegen had het Directiecomité er tever-

geefs op aangedrongen om slechts één punt te bepalen betref-

fende het gebruik van het transmissienet. Even tevergeefs had

het Directiecomité erop aangedrongen om de toepassing van

het principe van het “parallellisme der vormen” te verzekeren

en elke wijziging van het technisch reglement te onderwerpen

aan de procedure bepaald in artikel 11 van de elektriciteitswet. 

De tussenkomst van de Algemene Raad bestond er hoofdza-

kelijk in dat het Directiecomité, op zijn verzoek, de studie

grondiger uitdiepte voor wat betreft de reserve, de procedu-

re voor de wijziging van het technisch reglement en de

bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de

Gewesten.

b.3. De tarificatie van het transmissienet

Koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de alge-
mene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures
inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder
van het nationaal transmissienet voor elektriciteit22 en
erratum bij dit besluit23

Aangenomen op voorstel24 van de CREG in uitvoering van artikel

12, §§1 en 3, van de elektriciteitswet, legt dit koninklijk besluit de

algemene tariefstructuur vast en regelt het de procedure voor de

voorlegging en goedkeuring van de tarieven door de CREG, de

bekendmaking van deze tarieven, de verslagen en gegevens die

de netbeheerder de CREG moet verstrekken met het oog op

haar controle van deze tarieven, de basisprincipes die de netbe-

heerder moet toepassen voor de boekhoudkundige verwerking

van de kosten en de doelstellingen die de netbeheerder moet

nastreven inzake kostenbeheersing. 

Wat dit laatste punt betreft, bepaalt artikel 24 van het konink-

lijk besluit dat indien de CREG bij haar onderzoek van de jaar-

lijkse rapportering van de netbeheerder vaststelt dat de

tarieven toegepast tijdens het voorbije exploitatiejaar gere-

sulteerd hebben in een bonus of een malus, deze voor de

helft verrekend worden in de tarieven die van toepassing zul-

len zijn in het exploitatiejaar volgend op het exploitatiejaar

waarin de CREG de bonus of malus heeft vastgesteld en voor

de helft aan de netbeheerder. Indien de CREG echter vaststelt

dat er een bonus voorkomt gedurende twee opéénvolgende

jaren, beslist ze of deze tweede bonus geheel of gedeeltelijk

dient verrekend te worden in de tarieven die van toepassing

zullen zijn in het exploitatiejaar volgend op het exploitatiejaar

waarin de CREG deze beslissing genomen heeft.

Inzake de verrekening van de boni en mali is het zo dat het voor-

stel van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur

dat door de CREG werd uitgewerkt in toepassing van artikel 12,

§§1 en 3, van de elektriciteitswet, van het koninklijk besluit 

verschilt. De CREG voorzag immers in de volledige verrekening
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20 CREG, studie (F) 010328-CDC-25, 28 maart 2001 en het erratum van 5 april 2001.
21 CREG, advies (A) 010424-CDC-30, 24 april 2001.
22 Belgisch Staatsblad, 18 april 2001.
23 Belgisch Staatsblad, 1 mei 2001.

24 CREG, voorstel C 2000/004-D van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstruc-
tuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, 21 december 2000.



van de boni in de tarieven van het volgende jaar. De volledige

verrekening van de mali in de tarieven van het volgende jaar

was voorzien in de “richtlijnen met betrekking tot het tariefbe-

leid en met betrekking tot de billijke winstmarge in het bijzon-

der ten aanzien van de beheerder van het nationaal

transmissienet voor elektriciteit” van het Directiecomité.

Het Directiecomité bracht deze richtlijnen uit op 1 februari 2001

op verzoek van de Staatssecretaris die het gevraagd had om, in

uitvoering van een beslissing van de Ministerraad van 22 novem-

ber 2000, een intentiebrief over zijn tariefpolitiek op te stellen. De

Staatssecretaris verduidelijkte daarbij dat deze intentiebrief

slechts een richtlijn vormde die de CREG niet kon verbinden inza-

ke haar bevoegdheid om de tarieven goed te keuren. 

In deze richtlijnen geeft het Directiecomité een interpretatie

van het begrip billijke winstmarge voor de vergoeding van de

kapitalen geïnvesteerd in het transmissienet, die moet voor-

komen in de tarieven krachtens artikel 12, §2, 3°, van de elek-

triciteitswet. Deze vergoeding wordt berekend door de

vergoeding van het eigen vermogen en de vergoeding van

het vreemd vermogen op te tellen. De vergoeding van het

eigen vermogen, dat 33 % van het totale vermogen ver-

tegenwoordigt, wordt berekend door een risicovrije rentever-

goeding25 op te tellen bij een risicopremie gewogen met het

aandeel van het marktrisico van het aandeel van de belang-

rijkste elektriciteitsproducent in België. De vergoeding van het

vreemd vermogen dat 67 % van het totale vermogen ver-

tegenwoordigt, is gelijk aan de risicovrije rentevergoeding ver-

hoogd met een toeslag van 70 basispunten in de hypothese

dat de kredietwaardigheid van de netbeheerder overeenkomt

met een “A-rating”. De kosten die niet in verband staan met

de activiteiten van de netbeheerder, de bijkomende fiscale

lasten die deze kosten zouden meebrengen en het niet uitge-

geven deel van het goedgekeurde budget worden afgetrok-

ken van de vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen. 

De richtlijnen van 1 februari 2001 benadrukken dat ze opge-

steld werden in de veronderstelling dat het door het

Directiecomité opgestelde voorstel van koninklijk besluit

betreffende de algemene tariefstructuur integraal zou wor-

den opgenomen in het koninklijk besluit en dat ze, indien dit

niet het geval zou zijn, gewijzigd zullen moeten worden. 

Aangezien het koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de

tariefstructuur het voorstel van de CREG niet heeft overgenomen

heeft wat de verrekening van de boni of mali aangaat, heeft het

Directiecomité zijn richtlijnen in juni 2001 aangepast. Het doel

van deze wijziging is te vermijden dat de bonus zich zou toe-

voegen aan de vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal, het-

geen in strijd zou zijn met het wettelijk begrip van “billijke

winstmarge” bedoeld in artikel 12, §2, 3°, van de elektriciteits-

wet. De aangepaste richtlijnen stellen duidelijk dat de vergoe-

ding van het eigen vermogen, die resulteert uit de hierboven

voorgestelde berekeningsmethode, een maximum vertegen-

woordigt, behalve in het geval dat de helft van de bonus groter

is dan deze vergoeding. In dat geval wordt de vergoeding van

het eigen vermogen vervangen door de helft van de bonus. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij deze richtlijnen.

Ministerieel besluit van 8 juni 2001 tot bepaling van de

rapporteringsmodellen van het budget en de trimestriële

verslagen, afgeleverd door de beheerder van het trans-

missienet voor elektriciteit26

Aangenomen op voorstel27 van de CREG, overeenkomstig

artikel 13, §1, van het koninklijk besluit van 4 april 2001

betreffende de algemene tariefstructuur, bepaalt dit ministe-

rieel besluit het model dat als basis moet dienen voor het

driemaandelijks rapport dat de transmissienetbeheerder de

CREG moet overmaken om haar in te lichten over de exploi-

tatieresultaten van het transmissienet tijdens het voorbije

kwartaal. 

De in het ministerieel besluit vastgelegde modellen stemmen

overeen met hetgeen door de CREG werd voorgesteld.

c. De tarifering van de distributienetten 

Voorstel (C) 011004-CDC-27 van koninklijk besluit

betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprin-

cipes en procedures inzake de tarieven en de boekhou-

ding van de beheerders van de distributienetten voor

elektriciteit, 4 oktober 2001 

Het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12, §§1

tot 3, van de elektriciteitswet, werd door het koninklijk

besluit van 22 december 2000 tot instelling van de tarieven

voor de aansluiting op de distributienetten van elektriciteit

en het gebruik ervan28 uitgebreid tot de tarieven voor de 

aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, 
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25 De risicovrije rente wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde te maken van de
lineaire obligaties (OLO) met een looptijd van 10 jaar die het jaar ervoor werden uitgegeven
door de Belgische regering. 

26 Belgisch Staatsblad, 1 augustus 2001.

27 CREG, voorstel C 2000/004-D van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstruc-
tuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, 21 december 2000.

28 Zie het Jaarverslag 2000 van de CREG.



alsook tot de tarieven voor de ondersteunende diensten

geleverd door de beheerders van deze netten. In uitvoering

van artikel 12, §1, laatste zin, van de elektriciteitswet, bereidde

het Directiecomité op eigen initiatief een voorstel van

koninklijk besluit voor betreffende de algemene tariefstructuur.

Om de coherentie te verzekeren van dit voorstel met de

richtsnoeren vermeld in artikel 12, §2, van de elektriciteits-

wet en het advies beoogd in artikel 12, §3, van de

elektriciteitswet, formuleerde het Directiecomité op basis

van artikel 23, §2, 17°, tweede lid, van de elektriciteitswet,

één enkel voorstel van koninklijk besluit houdende uitvoering

van de artikelen 12, §§1, 3 en 4, van de elektriciteitswet.

Dit voorstel werd overgemaakt aan de Algemene Raad, die 

een advies opstelde, na afloop van een vergadering die plaats

had op 18 juli 2001. Het Directiecomité nam in zijn voorstel 

de opmerkingen van de Algemene Raad over die het als de

meest relevante beschouwde. Het hoofddoel van het voorstel

van het Directiecomité is de omzetting, mutatis mutandis, 

van de regels bepaald in het door de CREG uitgebrachte 

voorstel in verband met de tariefstructuur van de beheerder van

het nationaal transmissienet voor elektriciteit29. Daarin worden

twee vragen behandeld die door de Algemene Raad gesteld

werden. Enerzijds is het Directiecomité van oordeel dat een

perequatie van de distributietarieven binnen het huidig wettelijk

kader onmogelijk is omdat dit in strijd zou zijn met de 

richtsnoeren vermeld in artikel 12, §2, tweede en derde lid, van

de elektriciteitswet. Het Directiecomité leidt daaruit af dat het

voor elke distributienetbeheerder afzonderlijk, individuele distri-

butietarieven moet goedkeuren. Anderzijds stelt het

Directiecomité dat, ondanks de uitbreiding van de bevoegdheid

van de transmissienetbeheerder tot de distributienetten met een

spanningsniveau van 30 tot 70 kV30, de gewestelijke instanties

bevoegd moeten blijven voor het toezicht op het beheer van de

netten met een spanning gelijk aan of lager dan 70 kV31.

d. De levering van elektriciteit

Advies (A) 010910-CDC-53 over het ontwerp van konink-

lijk besluit betreffende de vergunningen voor de levering

van elektriciteit en de transactievergunningen voor elektri-

citeit door tussenpersonen, 10 september 2001

Overeenkomstig artikel 18 van de elektriciteitswet, in 

uitvoering waarvan het werd opgesteld, werd dit ontwerp 

van koninklijk besluit voor advies voorgelegd aan het

Directiecomité dat in hoofdzaak de volgende bemerkingen

maakte. Enerzijds stelt het Directiecomité voor om de 

vergunningen automatisch op verzoek van de tussenpersoon

toe te kennen en de aandacht toe te spitsen op het 

controleren van de lopende verplichtingen van de houders

van een vergunning bij het gebruik ervan. De tussenpersoon

is immers een onderneming die niet instaat voor het vervoer

noch voor de fysische aflevering van de elektriciteit en

evenmin de technische verantwoordelijkheid draagt, die

bij de transmissienetbeheerder berust, zodat leverings-

voorwaarden waarbij de technische bekwaamheid van de

tussenpersonen dient aangetoond te worden niet zinvol

zijn. Ook de financiële gezondheid van de tussenpersonen

dient niet gecontroleerd te worden aangezien de markt-

mechanismen in dat opzicht ten volle moeten kunnen

spelen. Over het algemeen is het voorbarig om van een

tussenpersoon die nog niet gestart is met zijn activiteit te

vragen om te bewijzen dat hij aan de gestelde voor-

waarden, zoals bijvoorbeeld de openbare dienstverplich-

tingen, voldoet. Anderzijds beveelt het Directiecomité

aan, hoofdzakelijk met het oog op administratieve 

vereenvoudiging, om voor de tussenpersonen slechts één

type van vergunning te voorzien, veeleer dan zowel 

leverings- als transactievergunningen. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij dit advies.

e. De tarificatie en de openbare dienstverplichtingen 

Studie (F) 010927-CDC-50 over de methodologie voor de

vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier

buurlanden, rekening houdend met de regerings-

beslissingen van 5 april 2000, 27 september 200132

Deze op verzoek van de Staatssecretaris gemaakte studie

onderzoekt, in het licht van de door de marktspelers geuite 

kritieken, de methodologie die door het Controlecomité

gebruikt wordt om de elektriciteitsprijzen te vergelijken en de

“tarievenhandicap” van België ten opzichte van vier buurlanden

(Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) na

te gaan. Deze methodologie steunt op de werkzaamheden

van de gespecialiseerde consultant Wefa-Dafsa.
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29 CREG, voorstel C 2000/004-D van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstruc-
tuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, 21 december 2000.

30 Zie artikel 2 van de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de elektriciteitswet; zie dit
deel 1.2.1..

31 Zie artikel 6, §1, VII, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen.

32 Zie ook het erratum bij deze studie dat dateert van 22 oktober 2001.



Het Directiecomité is van oordeel dat deze werkzaam-

heden een beknopte maar degelijke analyse van de pro-

ductie- en transmissiekosten opleveren. Het betreurt

echter dat er geen analyse van dezelfde kwaliteit verwe-

zenlijkt werd op het vlak van de distributie. Bovendien

acht het Directiecomité bepaalde correcties die door het

Controlecomité aangebracht werden om het bedrag

van de tarievenhandicap te berekenen onverantwoord

en die, globaal gezien, een onderschatting van het

bedrag van de tarievenhandicap vormen. Het

Directiecomité beveelt tevens aan om bepaalde cijfers

en berekeningen door een onafhankelijk expert te laten

verifiëren, gezien het feit dat de berekening van de

tarievenhandicap gecoördineerd werd door het

Beheerscomité van de Elektriciteitsondernemingen

(BCEO). 

Deze studie gaf aanleiding tot kritieken, in het bijzonder

vanwege de vertegenwoordigers van de distributeurs

van elektriciteit vertegenwoordigd in de Algemene

Raad. Zij verweten de studie van het Directiecomité dat

ze de verantwoordelijkheid voor het Belgische deficit

onterecht op de distributeurs afwentelde. Verder stelde

de Algemene Raad het Directiecomité gerichte vragen

in verband met de studie. De Algemene Raad nam akte

van de antwoorden die het Directiecomité hierop gaf.

Advies (A) 0109107-CDC-49 over het voorontwerp van
koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 21
van de elektriciteitswet, 7 september 2001

Op grond van artikel 21 van de elektriciteitswet, in uitvoering

waarvan dit ontwerp van koninklijk besluit werd opgesteld,

werd het Directiecomité door de Staatssecretaris verzocht

een advies te geven. Dit ontwerp van koninklijk besluit, dat

in hoofdzaak beoogt de producenten, de netbeheerder en

de tussenpersonen openbare dienstverplichtingen op te

leggen, wordt sterk bekritiseerd door het Directiecomité,

dat onder meer aanstipt: 

- dat de onduidelijkheid die heerst rond een aantal open-

bare dienstverplichtingen die in het voorontwerp

bepaald worden in strijd is met de eis om een duidelijke

definitie van deze verplichtingen, voorzien door artikel 3

van de elektriciteitsrichtlijn;

- dat de openbare dienstverplichtingen voorzien op gebieden

zoals het leefmilieu of de distributie en het plaatselijk

vervoer over het net waarvan de nominale spanning

lager is dan of gelijk is aan 70.000 volt, een miskenning

inhouden van de bevoegdheidsverdelende normen 

tussen de federale overheid en de Gewesten;

- dat het strijdig is met artikel 177 van de Grondwet om

de opbrengst van een door de federale overheid geheven

belasting (de toeslag op de transmissietarieven) toe te

wijzen aan de financiering van een beleid dat onder de

bevoegdheid van de Gewesten valt (met name het

beleid inzake rationeel energieverbruik, het bevorderen

van de hernieuwbare energiebronnen en het sociale

beleid van de Gewesten op energiegebied).

Bijgevolg stelt het Directiecomité voor de tekst van het

voorontwerp grondig te herzien. Rekening houdend met

de termijn die de CREG werd toegekend om dit advies uit

te brengen, kon het Directiecomité de tekst ervan onmo-

gelijk eerst voorleggen aan de Algemene Raad vooraleer

hem te overhandigen aan de Staatssecretaris.

Pagina 19 | Jaarverslag 2001



Bijgevolg werd een kopie van het definitieve advies van het
Directiecomité aan de Algemene Raad bezorgd.

f. De regulerende instantie en de geschillen-
regeling33

In 2001 werd de Algemene Raad geïnstalleerd, werd zijn
samenstelling gewijzigd en werden de presentiegelden en
verplaatsingsvergoedingen van zijn leden vastgesteld. De
CREG voorzag zich van een huishoudelijk reglement. Het
Directiecomité stelde een voorstel van koninklijk besluit en
een studie op, beiden in verband met de Bemiddelings- en
arbitragedienst van de CREG. De CREG heeft een studie
gemaakt over een voorontwerp van koninklijk besluit met
het doel de modaliteiten van samenwerking tussen de
CREG en het Controlecomité te bepalen. Tot slot werd een
koninklijk besluit aangenomen dat de procedureregels
vaststelt die van toepassing zijn voor de Geschillenkamer,
alsook een koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag
van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter, de
leden en de plaatsvervangers van de Geschillenkamer.

Koninklijk besluit van 20 september 2001 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betref-
fende de samenstelling en de werking van de
Algemene Raad van de CREG34

Aangenomen in uitvoering van artikel 24, §3, eerste lid, van
de elektriciteitswet, zoals gewijzigd door de wet van 16 juli
2001, voegt dit koninklijk besluit aan de Algemene Raad twee
leden toe die de milieuverenigingen vertegenwoordigen.

Ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoe-
ming van de leden van de Algemene Raad van de
CREG35, gewijzigd door de ministeriële besluiten van
29 maart 200136, 3 mei 200137, 10 juli 200138, 
25 juli 200139 en 16 november 200140

Aangenomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 
3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van
de Algemene Raad van de CREG41, stelt dit ministerieel besluit
de Algemene Raad in werking vanaf 13 februari 2001.

Ministerieel besluit van 21 februari 2001 tot vaststel-
ling van de presentiegelden en de verplaatsingsver-
goedingen van de leden van de Algemene Raad van
de CREG42

Aangenomen in uitvoering van artikel 4 van het koninklijk
besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de

werking van de Algemene Raad van de CREG, bepaalt dit
ministerieel besluit dat de effectieve en plaatsvervangende
leden van de Algemene Raad per zitting een presentiegeld
ontvangen dat gestort wordt door het secretariaat van de
Algemene Raad. Bovendien ontvangen ze een verplaat-
singsvergoeding. 

Koninklijk besluit van 10 oktober 2001 tot goedkeu-
ring van het huishoudelijk reglement van de CREG43

Overeenkomstig artikel 24, §1, van de elektriciteitswet, in
uitvoering waarvan het werd aangenomen, geeft dit
koninklijk besluit gevolg aan een voorstel44 gedaan door de
CREG op verzoek van de Staatssecretaris. Dit voorstel is de
vrucht van de samenwerking tussen het Directiecomité en
de Algemene Raad. Een samenvatting van dit koninklijk
besluit vindt men in deel 3 van dit rapport.

Voorstel (C) 010412-CDC-26 van koninklijk besluit
houdende vaststelling van het reglement van de
Bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG, 1 juni
2001 en Studie (F) 010419-CDC-28 over de bijdra-
gen voor de tussenkomsten van de Bemiddelings- en
arbitragedienst van de CREG bedoeld in artikel 25, §3,
eerste lid, van de elektriciteitswet, 1 juni 2001 

In uitvoering van artikel 28 van de elektriciteitswet stelde het
Directiecomité op eigen initiatief een voorstel van koninklijk
besluit op houdende vaststelling van het reglement van de
Bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG. Gelijklopend
met dit voorstel maakte het Directiecomité, met toepassing
van artikel 25, §3, eerste lid, van de elektriciteitswet, een
studie over de administratieve kosten en de erelonen ver-
bonden aan de werking van deze Bemiddelings- en arbitra-
gedienst, gevolgd door een voorstel van koninklijk besluit.

De Bemiddelings- en arbitragedienst kan enkel tussen-
komen indien de partijen een arbitrageclausule 
hebben opgenomen of een ad hoc arbitrageovereen-
komst sluiten. Zoniet zijn enkel de gewone rechtbanken
bevoegd, wat de Bemiddelingsdienst onderscheidt van
de Geschillenkamer, die een administratieve rechtbank
is voor buitencontractuele geschillen en voor dewelke
een partij eenzijdig een procedure kan opstarten. Een
netgebruiker kan evenwel, op grond van artikel 14 van
het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende 
het beheer van het nationaal transmissienet voor 
elektriciteit, de transmissienetbeheerder dwingen een
dergelijke arbitrageclausule op te nemen in de
overeenkomst betreffende de toegang tot het 
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33 Deze afdeling betreft ook de gasmarkt.
34 Belgisch Staatsblad, 29 september 2001.
35 Belgisch Staatsblad, 20 februari 2001.
36 Belgisch Staatsblad, 5 april 2001.
37 Belgisch Staatsblad, 10 mei 2001.
38 Belgisch Staatsblad, 17 juli 2001.
39 Belgisch Staatsblad, 2 augustus 2001.

40 Belgisch Staatsblad, 20 november 2001.
41 Belgisch Staatsblad, 15 juni 1999.
42 Belgisch Staatsblad, 28 februari 2001.
43 Belgisch Staatsblad, 16 oktober 2001.
44 CREG, voorstel (C) 010823-CREG-23, 23 augustus 2001.



transmissienet. In haar voorstel van gedragscode inza-
ke de toegang tot de vervoersnetten voor gas (zie arti-
kel 12)45, heeft de CREG een gelijkaardige regeling
opgenomen voor de activiteiten van vervoer van gas.

De bevoegdheid van de Bemiddelings- en arbitrage-
dienst strekt zich uit, voor wat de elektriciteitsmarkt
betreft, over de geschillen betreffende de toegang tot
het transmissienet, de toepassing van het technisch
reglement en de tarieven voor het gebruik van het
transmissie- en distributienet en de toegang ertoe, als-
mede tot de tarieven voor de ondersteunende dien-
sten die de transmissienetbeheerder en de
distributienetbeheerders leveren. Voor wat de gas-
markt betreft is de Bemiddelings- en arbitragedienst
bevoegd voor alle geschillen betreffende vervoers- en
leveringsaangelegenheden. Een voorstel van de CREG
ligt aan de basis van deze wijziging van de gaswet46.
Eigenaardig genoeg werd de elektriciteitswet niet in
dezelfde zin gewijzigd, ondanks een voorstel van de
CREG47 in die zin. Nochtans zou dit een bevoegdheid
hebben betekend over alle geschillen inzake activitei-
ten van transmissie van elektriciteit. Een gelijkaardige
bevoegdheid van de Bemiddelings- en arbitragedienst,
voor zowel de elektriciteits- als de gasmarkt, zou noch-
tans de goede werking van deze dienst en de duide-
lijkheid voor de rechtsonderhorige alleen maar ten
goede komen. 

Het voorstel van reglement voor de Bemiddelings- en
arbitragedienst en het voorstel van koninklijk besluit
tot vaststelling van de bijdragen voor de tussenkom-
sten van deze dienst opgesteld door het
Directiecomité, zijn gebaseerd op reeds bestaande
reglementen, maar houden niettemin vernieuwende
elementen in. Zo wordt er een belangrijke plaats voor-
zien voor het korps van verslaggevers, die, in hun
functie van lid van de directie voor marktcontentieux
op onafhankelijke wijze verslag zullen uitbrengen
omtrent aanhangige geschillen. 

Geen van beide voorstellen tot koninklijk besluit is tot
op heden verschenen. Bovendien dient de Minister
nog een lijst te publiceren van deskundigen die kun-
nen optreden als bemiddelaar of arbiter. Momenteel is
de Bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG dan
ook nog niet actief. 

De Algemene Raad maakte geen bemerkingen bij dit
voorstel noch bij deze studie.

Studie (F) 020110-CREG-55 betreffende het vooront-
werp van koninklijk besluit dat de modaliteiten van
samenwerking bepaalt tussen de CREG en het
Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, 
10 januari 2002

Artikel 23, §2, tweede lid, 16°, van de elektriciteitswet en arti-
kel 15/14, §2, 10°, van de gaswet, waarvan dit voorontwerp
de uitvoering beoogt, belasten de Koning met het bepalen
van de modaliteiten van samenwerking tussen beide instan-
ties ten einde het Controlecomité in de mogelijkheid te stel-
len om de afwezigheid van kruissubsidies tussen categorieën
van afnemers na te gaan. Beide instanties hebben nauw over-
legd bij het verstrekken van hun respectieve adviezen. 

De CREG uit fundamentele kritieken op het voorontwerp van
koninklijk besluit en stelt voor om het grondig te herschrijven.
Ze verwijt het voorontwerp in hoofdzaak dat het haar, even-
als het Controlecomité, met de taak belast om de modalitei-
ten van samenwerking tussen beide instanties te regelen,
terwijl deze taak aan de Koning toekomt. Ze geeft enkele
denkpistes aan om de tekst van het voorontwerp te her-
schrijven. Zo stelt ze de Koning voor om de door het voor-
ontwerp beoogde kruissubsidies te definiëren. Verder wijst de
CREG erop dat een grondige kennis van de verschillende
soorten productiekosten in de uiteenlopende stadia van het
energieaanbod noodzakelijk is om het bestaan van kruissub-
sidies te kunnen ontdekken en ze raadt aan om de niet in
aanmerking komende afnemers een tarificatiesysteem op te
leggen dat rekening houdt met de transmissie- en distribu-
tietarieven die door de CREG zullen goedgekeurd worden op
basis van een controle van de kosten. Tevens stelt de CREG
de Koning voor de niet in aanmerking komende afnemers
een tarificatiesysteem op te leggen dat op het vlak van de
levering abstractie maakt van de kosten die reeds werden
teruggewonnen op het vlak van de transmissie- en distribu-
tietarieven, onder andere voor de financiering van openbare
dienstverplichtingen of verloren kosten.

De tekst van deze studie werd overgemaakt aan de
Algemene Raad, wiens bemerkingen werden opgenomen in
de studie van het Directiecomité.

Koninklijk besluit van 16 november 2001 tot bepaling
van de procedureregels voor de Geschillenkamer48

Aangenomen in uitvoering van artikel 29 van de elektriciteits-
wet, bevat dit koninklijk besluit bepalingen met betrekking tot
de procedure voor de Geschillenkamer en het jaarlijks activitei-
tenverslag dat deze kamer moet voorleggen.
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45 CREG, voorstel C 2000/003-D, van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake
toegang tot de vervoersnetten voor aardgas, 19 oktober 2000.

46 Zie tweede deel, 1.2.1., van dit rapport.
47 Zie dit deel, 1.2.1. 
48 Belgisch Staatsblad, 18 december 2001.



Koninklijk besluit van 18 december 2001 betreffende
de vaststelling van de vergoedingen toegekend aan
de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van de
Geschillenkamer van de CREG49

Aangenomen in uitvoering van artikel 29, §2, van de elektri-
citeitswet, stelt dit koninklijk besluit het bedrag vast van de
vergoedingen die worden toegekend aan de voorzitter, de
leden en de plaatsvervangers van de Geschillenkamer.

g. Het toezicht op de naleving van de wet

Koninklijk besluit van 28 november 2001 houdende
aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de
toepassing van de bepalingen van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elek-
triciteitsmarkt en van haar uitvoeringsbesluiten50

Aangenomen in uitvoering van artikel 30 bis van de elektrici-
teitswet, stelt dit koninklijk besluit de ambtenaren van het
Bestuur Energie en van het Bestuur Economische Inspectie van
het Ministerie van Economische Zaken aan die belast zijn met
het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de bepa-
lingen van de elektriciteitswet en haar uitvoeringsbesluiten.

h. De inwerkingtreding van de elektriciteitswet

Koninklijk besluit van 29 januari 2001 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vast-
stelling van de datum van inwerkingtreding van de
bepalingen van de elektriciteitswet51

Het koninklijk besluit van 29 januari 2001 heeft tot doel de
inwerkingtreding van artikel 12, §§1, eerste zin, en 2, van de
elektriciteitswet, die oorspronkelijk was vastgesteld op de
datum van inwerkingtreding van het laatste van de koninklijke
besluiten genomen in uitvoering van artikel 12, §§1, laatste
zin, en 3, van de elektriciteitswet52, vooruit te schuiven naar 
3 februari 2001. Daaruit volgt dat de transmissienetbeheerder,
zodra hij aangeduid is, verplicht zal zijn de procedure na te
leven inzake voorlegging en goedkeuring van de tarieven die
zullen moeten worden opgesteld met naleving van de richt-
snoeren bedoeld in artikel 12, §2, van de elektriciteitswet.

1.2.4. De Gewesten

Elk Gewest beschikt nu over een wetgevend instrument
dat gelijkwaardig is aan de elektriciteitswet, waarvan de
inwerkingstelling min of meer vooruitgegaan is naarge-
lang het Gewest.

a. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 19 juli 2001 nam de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een ordonnantie aan betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest53,
die op 31 december 2001 nog geen aanleiding had gege-
ven tot enige uitvoeringsmaatregel.

b. Waals Gewest

De regering van het Waals Gewest vatte de inwerkingstelling
aan van het decreet van zijn Gewestraad van 12 april 2001
betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteits-
markt54 door het aannemen van, enerzijds, een besluit betref-
fende de inwerkingtreding van het decreet55 en, anderzijds,
van besluiten betreffende de regulerende instantie
(“Commission Wallonne pour l’Energie”, afgekort: CWAPE)56. 

c. Vlaams Gewest

De Vlaamse Regering trof talrijke uitvoeringsmaatregelen van het
door zijn Gewestraad aangenomen decreet van 17 juli 200057. Ze
nam immers uitvoeringsbesluiten aan betreffende het beheer van
de distributienetten (hoofdstuk II van het decreet)58, de toegang
tot de distributienetten (hoofdstuk III van het decreet)59 en de
leveringsvergunningen (hoofdstuk IV van het decreet)60. Bovendien
heeft de Vlaamse Regering een besluit aangenomen waarbij het
de beheerders van de distributienetten openbare dienstverplich-
tingen oplegt (hoofdstuk VI van het decreet)61 en een besluit dat
de productie van elektriciteit met aanwending van hernieuwbare
energiebronnen bevordert (hoofdstuk VII)62. Tot slot werden een
besluit betreffende de regulerende instantie - de Vlaamse
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, afgekort:
VREG - (hoofdstuk IX van het decreet)63 en een besluit betreffen-
de de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet
(hoofdstuk XI van het decreet)64 aangenomen.
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49 Belgisch Staatsblad, 16 januari 2002.
50 Belgisch Staatsblad, 15 december 2001.
51 Belgisch Staatsblad, 3 februari 2001.
52 Artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999, zoals gewijzigd door het koninklijk

besluit van 11 oktober 2000.
53 Belgisch Staatsblad, 17 november 2001.
54 Belgisch Staatsblad, 1 mei 2001.
55 Zie het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2001 tot bepaling van de datum van

inwerkingtreding van de bepalingen van het decreet van 12 april 2001 betreffende de orga-
nisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad, 25 oktober 2001).

56 Zie het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot bepaling van de regels die toe-
passelijk zijn op de voorzitter en de bestuurders van het Directiecomité van de
“Commission Wallonne pour l’Energie” inzake onverenigbaarheden van mandaten en
belangenconflicten (Belgisch Staatsblad, 5 juli 2001), gewijzigd door het besluit van 
4 oktober 2001 (Belgisch Staatsblad, 25 oktober 2001); zie ook het besluit van de Waalse
Regering van 14 juni 2001 tot bepaling van de grondslag voor de bezoldiging van de voor-
zitter en bestuurders van het Directiecomité van de “Commission Wallonne pour l’Energie”
(Belgisch Staatsblad, 5 juli 2001) en het erratum van 14 juni 2001 (Belgisch Staatsblad,
18 juli 2001).

57 Decreet van de Vlaamse Raad houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
(Belgisch Staatsblad, 22 september 2000), zoals gewijzigd door het decreet van 
22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 (Belgisch
Staatsblad, 30 december 2000), door het decreet van 6 juli 2001 (Belgisch Staatsblad, 
3 oktober 2001), door het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot bege-
leiding van de begroting 2002 (Belgisch Staatsblad, 29 december 2001), evenals door het
decreet van de Vlaamse raad van 21 december 2001 houdende wijziging van het
Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 wat betreft de medewerking van de gemeenten en de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de uitvoering van de openbare dienst-
verplichtingen van netbeheerders en houders van een leveringsvergunning (Belgisch
Staatsblad, 30 januari 2002).

58 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distribu-
tienetbeheerders voor elektriciteit (Belgisch Staatsblad, 5 september 2001); zie ook het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de elektriciteitsvoorziening
aan bepaalde afnemers (Belgisch Staatsblad, 11 augustus 2001).

59 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende nadere regeling van
de voorwaarden om als afnemer in de zin van artikel 12 van het elektriciteitsdecreet in aan-
merking te komen (Belgisch Staatsblad, 17 augustus 2001); zie ook het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 september 2001 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een
kwalitatieve warmtekrachtinstallatie moet voldoen (Belgisch Staatsblad, 12 december 2001).

60 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leve-
ringsvergunningen voor elektriciteit (Belgisch Staatsblad, 5 september 2001).

61 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer
en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplich-
ting (Belgisch Staatsblad, 20 november 2001).

62 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 inzake de bevordering
van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Belgisch Staatsblad, 
23 oktober 2001).

63 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2001 houdende de vaststelling van
de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur van de regu-
leringsinstantie, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de
zetel van de reguleringsinstantie (Belgisch Staatsblad, 24 mei 2001).

64 Zie het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de elektriciteitsvoor-
ziening aan bepaalde afnemers (Belgisch Staatsblad, 11 augustus 2001).



2. DE BELGISCHE 
ELEKTRICITEITSMARKT

2.1. De elektriciteitsproductie 

In België is de productie van elektrische energie sterk gecen-

traliseerd. In 2001 bedraagt het aandeel van de zelfprodu-

centen en de autonome producenten slechts 2% op een

nettoproductie die op 75.953 GWh65 wordt geschat, een

vermindering met 6 % ten opzichte van de waarde opgete-

kend in 2000. Twee operatoren verdelen de rest van de 

productie op het Belgisch grondgebied onder elkaar66: ELEC-

TRABEL, een privé-onderneming, en de publieke producent

SPE. Sinds 1995 zijn ELECTRABEL en SPE verenigd in een coö-

peratieve vennootschap (CPTE) die tot doel heeft de

“Coördinatie van Productie en Transport van Elektrische

Energie” van de twee ondernemingen te verzekeren. 

Het aandeelhouderschap van SPE onderging in 2001 een

belangrijke evolutie, met de participatie van de vennoot-

schap “Electricité de France” (EDF) ten bedrage van 10 % in

zijn kapitaal.

Figuur 1: verdeling van het netto ontwikkelbaar vermogen per type 
van centrale - percentage van het totaal op 1 januari 2001 

Bron: Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2001), 
Statistisch jaarboek 2000 

Figuur 2: verdeling van de nettoproductie van elektrische energie per energie-
bron - percentage van het totaal in 2001 

Bron: Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2002),
Elektriciteitsstatistieken 2001; voorlopige gegevens - januari 2002

In 2001 werden er door ELECTRABEL drie vergunningsaan-

vragen ingediend bij de CREG op basis van artikel 4 van het

koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toe-

kenning van individuele vergunningen voor de bouw van

installaties voor de productie van elektriciteit67.

De eerste betreft de verbouwing en modernisering van een

elektrische installatie op de bedrijfssite van Kallo in de haven

van Antwerpen die een verhoging inhoudt van het bestaan-

de elektrisch vermogen met 280 MW.

De tweede vergunningsaanvraag betreft de vervanging van

de drie stoomgeneratoren van eenheid 2 van de kerncentra-

le van Tihange, waardoor het elektrisch vermogen zal toene-

men met 48 MW.

In beide gevallen stelde het Directiecomité vast dat de partij-

en die overeenkomstig de wet werden geraadpleegd geen

bezwaren tegen de aanvragen formuleerden en dat de aan-

vragen voldeden aan de criteria bepaald door artikel 3 van

het voornoemde koninklijk besluit. Bijgevolg besloot het

Directiecomité in beide dossiers een voorstel tot toekenning

van een vergunning tot de Minister te richten68. Bij ministeri-

eel besluit van 30 november 2001 verleende de Minister de

vergunning voor de verbouwing van de installatie voor elek-

triciteitsproductie te Kallo69. 

Ten slotte ontving de CREG eind 2001 een aanvraag van

ELECTRABEL voor een vergunning met het oog op de ver-

bouwing van de centrale van COCKERILL SAMBRE in
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65 De meeste gegevens voor 2001 zijn voorlopige gegevens. Ze zijn afkomstig uit de brochu-
re van de Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België
(2002), Elektriciteitsstatistieken 2001; voorlopige gegevens - januari 2002 of werden ver-
schaft door ELIA.

66 De cijfers omvatten de elektriciteitsproductie van Belgische oorsprong, dus zonder het
Belgisch deel van de in het buitenland gevestigde centrales, maar wel met inbegrip van het
Franse deel in de Belgisch-Franse centrale van Tihange 1.

67 Belgisch Staatsblad, 1 november 2000.
68 CREG, voorstel (E) 010920-CDC-51, 20 september 2001 en CREG, voorstel (E) 011115-

CDC-52, 15 november 2001.
69 Belgisch Staatsblad, 25 januari 2002.
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Seraing tot een centrale met warmtekrachtkoppeling. De

stijging van het vermogen als gevolg van deze omvorming

bedraagt 108 elektrische MW. Op 31 december 2001 was

de behandeling van deze vergunningsaanvraag nog aan

de gang.

Het jaar 2001 werd gekenmerkt door de indiening bij de

CREG van de eerste aanvragen op basis van artikel 4 van het

koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voor-

waarden en de procedure voor de toekenning van domein-

concessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor

de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in

de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen

overeenkomstig het internationaal zeerecht70. De vier ingediende

aanvragen vertegenwoordigen een totaal geïnstalleerd 

vermogen van 600 MW.

Een eerste aanvraag voor de toekenning van een domeincon-

cessie voor de bouw en de exploitatie van een 100 MW offs-

hore windenergiepark ter hoogte van de Wenduinebank werd

ingediend door de NV C-POWER. Gelet op de adviezen van

de partijen die overeenkomstig de wet werden geraadpleegd

en het onderzoek van het dossier dat het instelde op basis van

de toekenningscriteria neergelegd in artikel 3 van het voor-

noemde koninklijk besluit, richtte het Directiecomité een voor-

stel tot toekenning van een domeinconcessie tot de Minister,

met evenwel bijzondere voorwaarden inzake het reduceren

van de omvang van de concessie tot het noodzakelijke mini-

mum en het treffen van veiligheidsmaatregelen in akkoord

met de scheepvaartpolitie71.

De CREG ontving eveneens vanwege de tijdelijke vereniging

“ELECTRABEL-Ondernemingen Jan De Nul” een aanvraag voor

de toekenning van een domeinconcessie voor de bouw en de

exploitatie van een 100 MW-offshore windenergiepark ten

noorden van de “Vlakte van de Raan”. Op basis van de advie-

zen van de geraadpleegde partijen en van zijn onderzoek van

het dossier, richtte het Directiecomité tot de Minister een voor-

stel tot toekenning van de domeinconcessie, met bijzondere

voorwaarden inzake de technische specificaties van het materi-

aal, de ontmantelingsprovisies en de veiligheidsmaatregelen72.

Ten slotte werden nog twee andere aanvragen van een

domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van een offs-

hore windenergiepark in 2001 bij de CREG ingediend. De pro-

cedures met betrekking tot de toekenning van deze twee laatste

domeinconcessies waren echter nog niet afgehandeld op 31

december 2001. De eerste van deze aanvragen werd ingediend

door de vennootschap “FINA EOLIA” en betreft een windener-

giepark van 100 MW ter hoogte van de “Droogte van

Schooneveld”. De tweede aanvraag werd ingediend door de tij-

delijke vereniging “ELECTRABEL-Ondernemingen Jan De Nul”

en betreft een park met een totaal vermogen van 300 MW. De

zones waarop deze twee aanvragen betrekking hebben over-

lappen mekaar gedeeltelijk.

2.2. De elektriciteitstransmissie 

Figuur 3: aandeelhoudersstructuur van ELIA

* Binnen de 24 maanden na de oprichting van ELIA en voor zover de economische omstandigheden het
toelaten, zullen 40 % van de aandelen op de beurs genoteerd worden.

Bron: Protocol van 30 mei 2001 tussen de Staat, ELECTRABEL, SPE, CPTE en Publi-T
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70 Belgisch Staatsblad, 30 december 2000.
71 CREG, voorstel (E) 011108-CDC-62, 8 november 2001.
72 CREG, voorstel (E) 011129-CDC-66, 29 november 2001.
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Op 1 juli 2001 werd de vennootschap ELIA, kandidaat voor

de aanduiding als beheerder van het transmissienet, opge-

richt. In afwachting van de officiële aanduiding van de

beheerder van het transmissienet beheert ELIA voorlopig alle

hoogspanningslijnen van 380 kV en de meeste van de ver-

bindingen met een spanning tussen 30 en 220 kV. 

België beschikt op dit ogenblik over twee koppellijnen van

380 kV en twee lijnen van 220 kV met Frankrijk, twee 380 kV-

lijnen met dubbel draadstel en één 150 kV-lijn met

Nederland, alsook over één 220 kV-lijn met dubbel draadstel

en één 150 kV-lijn met dubbel draadstel met het

Groothertogdom Luxemburg. België heeft geen rechtstreek-

se verbindingen met Duitsland.

De netto transfercapaciteiten, berekend per grens en per

transferrichting, werden ter indicatieve titel gepubliceerd

door de ETSO73: ze bedragen, voor de winter van 2001-2002,

3.100 MW in de richting België-Frankrijk en 2.200 MW in de

richting Frankrijk-België. Voor de noordgrens bedragen ze

1.700 MW in beide richtingen tussen België en Nederland.

De in 2000 gepubliceerde waarden bedroegen respectieve-

lijk 2.500 MW en 1.800 MW voor de zuidgrens en 1.400 MW

en 1.700 MW voor de noordgrens. De toename van de trans-

fercapaciteiten tussen 2000 en 2001 is het gevolg van de ver-

betering van de berekeningsmethodes en het in aanmerking

nemen van de curatieve maatregelen toegepast door ELIA.

Figuur 4: uitwisselingen van elektrische energie 
met het buitenland in 2001

Bron: Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2002),
Elektriciteitsstatistieken 2001, voorlopige gegevens - januari 2002

De elektriciteitstransmissie vormt een belangrijke activiteit

voor België, dat zich in het hart van het continentale

Europese elektriciteitsnet (samengesteld uit Duitsland,

Zwitserland, de Benelux, Oostenrijk en Frankrijk) bevindt.

In 2001 werd een totale energie van 22.588 GWh uitge-

wisseld met Frankrijk, Nederland en Luxemburg, waarvan

15.810 GWh uit import en 6.778 GWh uit export

bestond. Ter vergelijking: de waarden opgetekend in

2000 bedroegen 18.965 GWh voor de uitwisselingen,

11.645 GWh voor de import en 7.320 GWh voor de

export. Het jaar 2001 wordt gekenmerkt door een belang-

rijke stijging van de netto elektriciteitsimport (import min

export) ten opzichte van het jaar 2000: 9 TWh in 2001

tegen 4,3 TWh het vorige jaar.

Een belangrijk deel van de waargenomen stromen is toe

te schrijven aan grensoverschrijdende elektriciteitstransits

door het nationale net. Deze transits vertegenwoordigen

6.712 GWh in 2001. De ongeïdentificeerde stromen

bedragen 1.086 GWh in de richting zuid-noord en 2.957 GWh

in de richting noord-zuid. Deze ongeïdentificeerde stro-

men stellen ernstige exploitatieproblemen omwille van

hun willekeurig karakter en door de beperkingen die ze

veroorzaken voor de beschikbare capaciteit van de kop-

pelverbindingen.

In januari 2001 stelde ELIA in samenwerking met de

Nederlandse transmissienetbeheerder TenneT en de Duitse

transmissienetbeheerders E.On Netz en RWE Net een

systeem op van veilingen voor de toewijzing van de capa-

citeit van de koppellijnen van Nederland met België en

Duitsland. Deze veiling wordt georganiseerd door de ven-

nootschap “TSO Auction BV”. Voor elke grens betreffen de

veilingen de toewijzing van de jaarlijkse, maandelijkse en

dagelijkse beschikbare capaciteiten in beide richtingen.

Op 1 oktober 2001 voerde ELIA een nieuw systeem in

voor het indienen van de dagelijkse toegangsprogramma’s

(ook “nominaties” genoemd) evenals een systeem voor

de uitwisseling van elektriciteit tussen “ARPs” (Access

Responsible Parties).
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73 Indicatieve waarde voor de winter 2001 - 2002 (bron: ETSO: Indicative values for Net
Transfer Capacities in Europe winter 2001-2002, working day, peak hours [not binding]). 
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Voor de zuidgrens had ELIA op 1 januari 2002 de invoe-

ring gepland van een gelijkaardig veilingsysteem van de

capaciteiten als hetgene dat gebruikt wordt voor de

noordgrens. In zijn actieprogramma met betrekking tot de

problemen op de elektriciteitsmarkt74 vroeg het Directie-

comité echter aan ELIA om het project inzake de invoering

van dit systeem op te schorten. In zijn studie75 die het over

dit project opstelde, beveelt het Directiecomité ELIA aan

een vergelijkende studie te maken over de toepassing van

de verschillende toewijzingsmethodes van de capaciteiten

aan de Frans-Belgische grens en het systeem, waarvoor

uiteindelijk gekozen wordt, op te starten op 1 juli 2002.

Deze twee aanbevelingen werden opgenomen in het

gemeenschappelijk actieplan CREG-CRE76 voor de verbetering

van de voorwaarden voor het uitwisselen van elektrische

energie tussen België en Frankrijk. Dit plan beveelt de

Franse en Belgische netbeheerders bovendien aan om

gedetailleerde historische informatie over, alsook de voor-

uitzichten van de beschikbare, toegewezen en effectief

gebruikte capaciteiten van de koppelverbindingen te

publiceren. Tot slot bevelen de CREG en de CRE beide 

netbeheerders tevens aan om de studies over de verhoging

van de capaciteit van de koppelverbindingen tussen 

beide landen onverwijld te hervatten, onder andere die

voor het versterken van de verbindingen Avelgem-Avelin

en Aubange-Moulaine.

Wat de in 2001 gedane werken betreft, kunnen we de

werken aanhalen in verband met de elektriciteitsvoorziening

van de toekomstige hogesnelheidstrein (HST) naar Luik die

in 2001 aanvingen met het inrichten van het onderstation

van Avernas en het leggen van de 150 kV-kabel van

3*2000 mm3 Al Brustem-Landen-Avernas. 

2.3. De vraag naar elektriciteit 

De opgevraagde elektrische energie, met andere woorden

het netto verbruik plus de verliezen, bedraagt 83,4 TWh in

2001, hetgeen neerkomt op een stijging met 0,6 % ten

opzichte van 2000. 

De kalenders voor het in aanmerking komen van de eindaf-

nemers van het transmissienet, de lokale transportnetten en

de distributienetten op federaal niveau en in de verschillende

Gewesten worden weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2: kalender van de openstelling van de elektriciteitsmarkt - toestand op
31 december 2001

Tabel 3 geeft voor 2001 het aantal verbruikers en het totaal

verbruik per verbruiksschijf weer van de verbruikers die aan-

gesloten zijn op de netten met een spanning gelijk aan of

hoger dan 30 kV en van de verbruikers die rechtsreeks aan-

gesloten zijn op de transformatoren naar de distributie. Deze

cijfers omvatten niet de cliënten van de intercommunales van

de distributie.

Tabel 3: verdeling in schijven van het verbruik 
van elektrische energie in 2001 

In 2001 werden 11 verbruikers, die samen 2,3 TWh ver-

tegenwoordigen, door buitenlandse leveranciers bevoor-

raad. Deze 11 verbruikers vertegenwoordigen in 2001 8%

van de totale vraag van de eindafnemers waarvan het jaar-

lijks verbruik hoger ligt dan 20 GWh en die zijn aangeslo-

ten op de netten beheerd door ELIA.
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74 CREG, studie (F) 011025-CDC-64, 25 oktober 2001, zie ook dit deel, 1.2.3., b.1..
75 CREG, studie (F)011129-CDC-67, 29 november 2001.
76 Gemeenschappelijk communiqué CREG-CRE: Actieplan voor de verbetering van de voor-

waarden voor het uitwisselen van elektrische energie tussen België en Frankrijk, 29
november 2001 (beschikbaar op de website van de CRE, www.cre.fr).

77 Artikel 16, §§2 en 5, van de elektriciteitswet en artikel 1, 1° et 2°, van het koninklijk besluit
van 11 oktober 2000 tot in aanmerking komen van andere categorieën eindafnemers. 

78 Artikel 12, §1, 1°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 17 juli 2000 houdende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 2, 1°, 2° et 3°, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende nadere regeling om als afnemer in de zin
van artikel 12 van het elektriciteitsdecreet in aanmerking te komen.

79 Artikel 27, §1, 1°, en §3, van het decreet van het Waals Gewest van 12 april 2001 betref-
fende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. 

80 Artikel 13, §§1 tot 4, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Federaal Vlaams Waals Brussels 
niveau77 Gewest78 Gewest79 Hoofdstedelijk

Gewest80

>100 GWh in aanmerking in aanmerking in aanmerking 
komend komend komend

> 20 GWh in aanmerking in aanmerking in aanmerking 
(≥ in het Waals Gewest) komend komend komend
> 10 GWh januari 2003 januari 2002 januari 2003 januari 2003
(≥ in het Waals Gewest)

> 1 GWh januari 2002
Hoogspannings- januari 2005 januari 2005
afnemers 
Aansluitings- januari 2003
vermogen ≥ 56 kVA
Andere afnemers januari 2007 juli 2003 januari 2007 

Bron: CREG

Schijf van jaarlijks Aantal verbruikers Verbruik in GWh
verbruik in GWh

Meer dan 100 67 22.936

van 40 tot 100 59 3.627

van 20 tot 40 61 1.766

van 10 tot 20 29 428

Totaal 216 28.757

Bron: ELIA 



81 De lezer kan eveneens het Jaarverslag 2000 van de CREG raadplegen.

2.4. De tarificatie van de 
elektriciteitstransmissie 

2.4.1. Indicatieve tarieven voor 
het gebruik van het transmissienet 

Aangezien de netbeheerder op 31 december 2001 nog

steeds niet was aangewezen, kon ook geen enkel door de

CREG goedgekeurd en gecontroleerd toegangstarief gepu-

bliceerd worden. Het in 2000 op vraag van de

Staatssecretaris ingevoerde systeem van voorlopige tarie-

ven voor de in aanmerking komende afnemers is in de loop

van 2001 van toepassing gebleven. Nadere inlichtingen

over deze voorlopige tarieven zijn te vinden op de website

van ELIA: www.elia.be81. De voorlopige tarieven gepubli-

ceerd door ELIA vallen buiten het wettelijk kader. Ze heb-

ben bijgevolg een louter indicatief karakter en binden de

CREG geenszins. 

2.4.2. Internationale vergelijking 
van de transmissietarieven 

Tabel 4 geeft de voornaamste resultaten weer van een ver-

gelijkende analyse, gemaakt voor rekening van de

Europese Commissie, van de transmissietarieven toegepast

op de producenten en in aanmerking komende verbruikers

in verschillende landen die deelnemen aan de interne elek-

triciteitsmarkt. De transmissietarieven voor drie types van

verbruiker worden daarin vergeleken: 

- de verbruiker A verbruikt een vermogen van 7 MW gedu-

rende de 8.760 uren die het jaar telt;

- de verbruiker B verbruikt tijdens de werkdagen en gedu-

rende 16 uur per dag (of 4.200 uren per jaar) een ver-

mogen van 15 MW;

- de verbruiker C (commercieel centrum) verbruikt van

maandag tot zaterdag en gedurende 12 uur per dag (of

3.760 uren per jaar) een vermogen van 5 MW. 

Tabel 4: tarieven in €/MWh voor de drie types van verbruiker

Op basis van het tarief voor de verbruiker van het type B,

werden de landen in drie categorieën geklasseerd: landen

met een laag transmissietarief, landen met een gemiddeld

tarief en landen met een hoog tarief. 

België behoort tot de groep landen met een gemiddeld

tarief, samen met Denemarken, Ierland, Engeland en

Wales, Frankrijk en Portugal. De landen met een laag

tarief zijn Zweden, Finland, Noorwegen, Duitsland en

Nederland, terwijl Spanje en Italië de groep landen met

een hoog tarief vormen. Daarbij dient echter genoteerd

dat België het hoogste tarief van de tussengroep heeft

en dat de positie van Italië bij de hoogste groep te 
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Verbruiker A Verbruiker B Verbruiker C

7 MW 8.760 uren 15 MW 4.200 uren 5 MW 3.760 uren

Oostenrijk 6,11 7,13 7,34

België 5,70 8,84 9,54

Denemarken (Oost) 4,37 6,53 5,94

Denemarken (West) 4,84 5,20 5,12

Engeland en Wales 4,96 8,09 8,75

Finland 3,01 3,72 3,60

Frankrijk 5,85 8,32 8,87

Duitsland 3,28 5,20 5,66

Griekenland - - -

Ierland 5,67 7,67 8,07

Italië 9,80 13,86 14,61

Italië (zonder bijzondere lasten)* 5,63 7,82 8,18

Luxemburg - - -

Nederland 5,75 6,42 6,99

Nederland (zonder bijzondere lasten)* 3,55 4,22 4,79

Noorwegen 2,30 4,38 4,82

Portugal 5,51 7,98 8,50

Spanje 9,08 12,90 13,62

Spanje (zonder bijzondere lasten)* 7,32 10,36 10,93

Zweden 1,99 2,97 3,09

Zwitserland - - -

* het gaat hoofdzakelijk om een toeslag om de verloren kosten te dekken 

Bron: Studie van Comillas, Madrid, op verzoek van DG/TREN: 
Benchmark of Electricity Transmission Tariffs, 7 maart 2001

,



wijten is aan het feit dat zijn transmissietarieven een toe-

slag bevatten om de verloren kosten te dekken. Indien

men deze toeslag niet in aanmerking zou nemen, dan zou

Italië tot de tussengroep behoren, met een lager tarief dan

België. 

De tariefverschillen moeten echter gezien worden in het

licht van de kenmerken van de vergeleken landen. In dat

opzicht toont de studie aan dat de afwijking van de tarie-

ven niet enkel verklaard kan worden door verschillen op

het vlak van de fysieke infrastructuur (de lengte van de

kabels en de lijnen, bijvoorbeeld) die een rechtstreekse

invloed op de vervoerskosten hebben, maar dat ook met

andere factoren moet rekening worden gehouden. De

studie verdeelt deze factoren in drie categorieën:

- verschillen tussen landen op het vlak van prijsregule-

ringsprocedures en onder meer op het vlak van de eva-

luatie van de gereguleerde activa;

- verschillen op het vlak van de kostencomponenten die in

beschouwing worden genomen bij het bepalen van de

vervoerstarieven;

- verschillen op het vlak van tariefpraktijken en onder

meer op het vlak van de verdeling van de vervoerskosten

tussen in aanmerking en niet in aanmerking komende

afnemers.

2.5. Het technisch reglement

Op 5 juli 2001 verscheen in het Belgisch Staatsblad het

koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een tech-

nisch reglement voor het beheer van het transmissienet

van elektriciteit en de toegang ertoe. Op 31 december

2001 is dit koninklijk besluit echter nog altijd niet in wer-

king getreden wegens het uitblijven van de aanwijzing

van de transmissienetbeheerder. In afwachting van het in

werking treden van het technisch reglement en de overi-

ge betrokken bepalingen van de elektriciteitswet, alsmede

van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van

deze bepalingen, heeft ELIA op vrijwillige basis een voor-

lopig systeem ingesteld, waarvan de principes inzake toe-

gang van derden tot het net van ELIA worden

weergegeven op haar website (www.elia.be).
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De evolutie 
van de gasmarkt

Deel 2



1. HET REGLEMENTAIRE KADER 

1.1. De Europese Unie

1.1.1. Het voorstel van richtlijn 

van de Europese Commissie 

Zoals werd uiteengezet in deel 1, 1.1.1., van dit rapport,

waarnaar we de lezer verwijzen, heeft het Directiecomité een

studie gemaakt over het voorstel van richtlijn van de

Europese Commissie houdende wijziging van de elektri-

citeits- en gasrichtlijnen en heeft de Algemene Raad een

advies over deze studie opgesteld.

1.1.2. Het Forum van Madrid 

Het in werking stellen van de gasrichtlijn vereist een zekere

mate van harmonisering van de Europese gasmarkt. De gas-

richtlijn was het startschot voor een proces van overleg tus-

sen de Europese Commissie, de regulatoren, de Lid-staten,

de vertegenwoordigers van de netwerkoperatoren, de gas-

maatschappijen, de verbruikers, de leveranciers en de tussen-

personen. De plenaire vergaderingen van dit “European gas

regulatory forum” worden traditioneel gehouden in Madrid.

In 2001 had de vierde vergadering plaats, op 2 en 3 juli. Deze

plenaire vergaderingen worden voorbereid tijdens bijeen-

komsten van de “Joint working group”. De documenten

opgesteld door het Forum van Madrid zijn beschikbaar op de

website van de Europese Commissie.

De CEER vormt uiteraard de kern van al deze werkzaamhe-

den. Hij heeft in zijn schoot een specifieke werkgroep voor de

gassector opgericht, de "Gas working group". De CREG heeft

veel geïnvesteerd in deze werkzaamheden, zodanig dat ze

sinds september 2001 het medevoorzitterschap van de "Gas

Working Group" waarneemt.

Het Forum van Madrid keurde bij eerste lezing een referen-

tiedocument goed met als titel “A Long-term vision of a fully

operational single market for gas in Europe - A Strategy

Paper”. Volgens deze futuristische visie zou de Europese gas-

markt eruit zien als een meer waar de gebruiker eender waar

de vloeistof injecteert of afneemt zonder zich te hoeven

bekommeren om verplichtingen in verband met het weg-

stromen van deze vloeistof doorheen het vervoersnet. Dit

beeld kan vergeleken worden met de “koperen plaat” op het

gebied van elektriciteit.

De Federatie van operatoren van gasvervoernetten, “Gas

Transmission Europe” (GTE), stelde vier omstandige rappor-

ten voor over de volgende thema’s:

- vervoertarieven;

- commercialisering van de vervoercapaciteiten en beheer

van de congesties;

- in evenwicht brengen van het net en de opslag;

- interoperabiliteit.

Ingevolge de herhaalde weigering van GTE om de

beschikbare capaciteiten op het net te publiceren, belast-

te het Forum de CEER ermee richtlijnen op te stellen om

de transparantie inzake vervoercapaciteiten te organise-

ren, evenals richtlijnen over de tariefstructuren voor het

grensoverschrijdend vervoer.

Wat de belangrijke problematiek van de interoperabiliteit

van de netten aangaat, verbond GTE zich ertoe om de

oprichting te organiseren van een specifieke instelling, die

European Association for Streamlining of Energy Exchange

(EASEE - gas) zal heten.

De Europese Commissie werkt in overleg met het Forum aan:

- ”Guidelines for good practice” die de basisprincipes voor

het vaststellen van de spelregels op de gasvervoermarkt

weergeven;

- haar plan voor de versterking van het Europees gasnet;

- een rapport over de goede werking van de mededinging

op het niveau van de bevoorrading. 

Geen enkele van deze rapporten heeft een bindend karak-

ter. De bedoeling is dat de betrokken actoren, waartoe de

Lidstaten behoren, er een voorbeeld aan nemen op het

ogenblik dat ze de markt organiseren. Als dit niet het

geval zou zijn, zou de Europese Commissie de Raad en het

Europees Parlement kunnen voorstellen om wetgevend

op te treden. Het voornoemde ontwerp van richtlijn tot

wijziging van de gasrichtlijn ligt overigens in de lijn van de

besprekingen die tijdens het Forum van Madrid plaats-

vonden.
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1.2. België 

De gaswet werd gewijzigd door een wet van 16 juli 2001

(1.2.1.), evenals door de programmawet van 30 december

2001 (1.2.2.). Er werden uitvoeringsmaatregelen van de gas-

wet aangenomen (1.2.3.). Aan de kant van de Gewesten ten-

slotte heeft enkel het Vlaams gewest wetgevend opgetreden

inzake organisatie van de gewestelijke gasmarkten82 (1.2.4.).

1.2.1. De wet van 16 juli 2001

De wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de wet van 12 april

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en

andere door middel van leidingen en tot bekrachtiging van

het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het

voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van

de CREG streeft83 een drieledig doel na. Eerst en vooral beoogt

ze de uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 

20 juli 200084 waar ze onder meer voorziet in de versnelling

van het tempo van de liberalisering, in de invoering van gere-

glementeerde tarieven onderworpen aan de goedkeuring

van de CREG, het versterken van de onderzoeks- en inter-

ventiemacht van de CREG85, de oprichting van een fonds

voor openbare dienstverplichtingen met het oog op de finan-

ciering van de openbare dienstverplichtingen, evenals de

goedkeuring van aanvullende maatregelen inzake unbundling86.

Vervolgens onderwerpt de wet de advies- en voorstelbe-

voegdheid van de CREG aan bepaalde termijnen en breidt ze

de bevoegdheden van de Bemiddelings- en arbitragedienst

uit tot alle geschillen betreffende de activiteiten van vervoer

en levering van gas. Ten slotte bekrachtigt de wet het konink-

lijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige

systeem tot dekking van de werkingskosten van de CREG. 

De bepalingen van de wet die de uitvoering van de beslissing

van de Ministerraad van 20 juli 2000 beogen zijn hoofdzake-

lijk degenen waarop de CREG had aangedrongen87, met uit-

zondering van het versterken van de prerogatieven van de

CREG88. Wat het fonds voor openbare dienstverplichtingen

betreft, had de CREG overigens tevergeefs gepleit voor de

oprichting van een fonds ter financiering van het toezicht dat

ze moet uitoefenen op de vervoervergunningen. De uitbrei-

ding van de bevoegdheden van de Bemiddelings- en arbitra-

gedienst stemt overeen met wat de CREG had aanbevolen.

De termijnen opgelegd aan de CREG daarentegen stemmen

niet overeen met wat ze had aanbevolen. Overigens had de

CREG tevergeefs ervoor gepleit dat er een onderscheid zou

gemaakt worden tussen, enerzijds, de vergunning vereist

voor de bouw van een vervoerinstallatie die zou verbonden

blijven aan de installatie zelf en, anderzijds, de vergunning

vereist voor het exploiteren van deze installatie die zou ver-

bonden geweest zijn aan de onderneming die de activiteit

uitoefent en ontwikkelt. Ten slotte had de CREG eveneens

tevergeefs voorgesteld om de verwijzing naar de eerbiedi-

ging van het leefmilieu die de gaswet bevat te schrappen.

1.2.2. De programmawet van 30 december 2001

De programmawet van 30 december 2001 machtigt de

Koning om de nodige maatregelen te treffen ter omzetting

van de bepalingen van richtlijn 2001/42/EG betreffende de

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde

plannen en programma’s in zoverre ze van toepassing zijn op

het indicatief plan van bevoorrading in aardgas. 

1.2.3. De inwerkingstelling van de gaswet

De gaswet legt de grondbeginselen van de vrijmaking van de

gasmarkt vast. Ze vereist het aannemen van koninklijke en

ministeriële uitvoeringsbesluiten om daadwerkelijk van kracht te

worden. Tijdens de betrokken periode werden uitvoeringsbeslui-

ten aangenomen, waarvan sommige als gevolg van een studie,

een advies, of een voorstel van het Directiecomité. Bovendien

stelde het Directiecomité op eigen initiatief en/of op verzoek van

de Staatssecretaris of de Algemene Raad studies op die, ofschoon
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82 In België zijn de bevoegdheden op het vlak van energie verdeeld tussen de federale over-
heid en de Gewesten. Voor nadere inlichtingen verwijzen wij de lezer naar het Jaarverslag
2000 van de CREG.

83 Belgisch Staatsblad, 20 juli 2001.
84 Zie het Jaarverslag 2000 van de CREG.
85 Door het ter beschikking stellen van de CREG van ambtenaren van het Bestuur Energie en

van het Ministerie van Economische Zaken bevoegd om overtredingen vast te stellen en te
vervolgen.

86 Zie het Jaarverslag 2000 van de CREG.
87 CREG, voorstel C 2000/0002-D over aanpassingen van de wet van 12 april 1965 betref-

fende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewij-
zigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het
fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, 21 september 2000.

88 De CREG had erop aangedrongen dat officieren van gerechtelijke politie aan haar zouden
ter beschikking gesteld worden.



ze verband hielden met de gasmarkt, niet op welbepaalde

ontwerpen van koninklijk besluit sloegen. In het totaal

bracht het Directiecomité tijdens de beschouwde periode

acht van deze akten uit, waarvan vijf betrekking hebben op

de gasmarkt en drie zowel op de gas- als op de elektrici-

teitsmarkt. De eerstgenoemde89 worden hierna besproken,

samen met de uitvoeringsmaatregelen van de gaswet, in de

volgorde van de bepalingen van de gaswet die ze uitvoeren

of betreffen. Zo worden achtereenvolgens besproken: 

- de leveringsvergunningen (artikelen 15/3 en 15/4 van de wet);

- de toegang tot het vervoersnet met inbegrip van de tarificatie

van het vervoer (artikel 15/5, §2, van de wet), de bepaling van

het in aanmerking komen van de afnemers (artikel 15/6 van de

wet) en de splitsing van DISTRIGAS90;

- de openbare dienstverplichtingen (artikel 15/11 van de wet);

- de bevoorrading in aardgas (artikel 15/13 van de wet);

- de regulerende instantie en de geschillenregeling (artike-

len 15/14 tot 15/18);

- het toezicht op de naleving van de wet (artikel 18 van de wet);

- de inwerkingtreding van de wet (artikel 33 van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en

het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten).

Sommige akten van het Directiecomité gaven aanleiding

tot bemerkingen of adviezen vanwege de Algemene Raad.

Deze worden eveneens hierna besproken.

a. De leveringsvergunningen

Koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de

algemene voorwaarden voor de levering van aardgas

en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsver-

gunningen voor aardgas91

Genomen in uitvoering van artikel 15/4 van de gaswet

onderwerpt dit koninklijk besluit de vergunning voor de lever-

ing van aardgas aan een aantal voorafgaande voorwaarden,

bepaalt het de toekenningsprocedure van de vergunning (die

het verstrekken van een advies door de CREG inhoudt), alsook

de voorwaarden voor het herzien en intrekken van de ver-

gunning en haar bestemming ingeval van controlewijziging,

fusie of splitsing van de houder van de vergunning92. 

Als voorstander van een strikte regulering inzake vervoer en van

vrijheid inzake levering, had de CREG tevergeefs aangedrongen93

op de automatische toekenning van de leveringsvergunning

voor aardgas94, in combinatie met een strengere controle op het

naleven van de vergunningsvoorwaarden door de houder tij-

dens het gebruik ervan. De CREG had er even tevergeefs op

aangedrongen dat de leveringsvergunning niet zou gekoppeld

worden aan concrete reeds gekende leveringen, maar aan de

leveringsonderneming zelf, dat ze niet vereist zou worden voor

de leveringen aan leveringsondernemingen en dat ze niet toe-

gekend zou worden op advies, maar op voorstel van de CREG.

Verder heeft het directiecomité, toen het nadien hierover door

de Staatssecretaris geraadpleegd werd, een advies uitgebracht

over het bedrag van de bijdrage te betalen voor het onderzoek

van de vergunningsaanvraag, dat evenwel niet gevolgd werd95. 

Dit laatste advies werd voorgelegd aan de Algemene Raad die

geen bemerkingen maakte.

b. De toegang tot het gasvervoersnet

Drie maatregelen werden aangenomen om de toegang van der-

den tot het vervoersnet te concretiseren. Het Directiecomité stel-

de een voorstel van koninklijk besluit betreffende de algemene

tariefstructuur op (b.1.). Bovendien werden een koninklijk besluit

en een ministerieel besluit aangenomen betreffende de toepas-

singsmodaliteiten van de voorwaarden om in aanmerking te

komen als afnemer (b.2.). Ten slotte, zonder dat de wet hem

daartoe verplichtte, besloot de Raad van Bestuur van DISTRIGAS

over te gaan tot een gedeeltelijke opsplitsing van de maatschap-

pij, waarover het Directiecomité een studie maakte (b.3.).

b.1. De tarificatie van het vervoer

Voorstel (C) 011213-CDC-48 van koninklijk besluit
betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprin-
cipes en procedures inzake de tarieven en boekhouding
van de aardgasvervoersondernemingen actief op het
Belgische grondgebied, 13 december 2001

In uitvoering van artikel 15/5, §2, eerste lid, van de gaswet, dat

onder meer voorziet in de overgang van een onderhandelde

toegang voor derden naar een gereguleerde toegang, bereidde

het Directiecomité op eigen initiatief een voorstel van koninklijk

besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basis-

principes en procedures inzake de tarieven en boekhouding van
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89 De akten met betrekking tot beide markten worden in het eerste deel van dit rapport
samengevat.

90 De splitsing van DISTRIGAS is niet voorzien door de gaswet, maar valt onder de maatre-
gelen inzake toegang tot het vervoernet.

91 Belgisch Staatsblad, 5 juli 2001.
92 Verder bepaalt dit koninklijk besluit dat de aanvrager van een vergunning op het ogenblik

van het indienen van zijn aanvraag aan de CREG een bijdrage van 1.500 € betaalt voor
het onderzoek van zijn aanvraag.

93 CREG, advies A 2000/009-D over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de alge-
mene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenning van leveringsvergun-
ningen, 6 juli 2000.

94 En bijgevolg het afschaffen van de toekenningscriteria met betrekking tot de technische
bekwaamheden en de financiële draagkracht van de aanvrager. 

95 CREG, advies (A) 010517-CDC-31, 17 mei 2001.



de aardgasondernemingen voor. Om de samenhang te verze-

keren van dit voorstel met de richtsnoeren bepaald in het twee-

de lid van artikel 15/5, §2, van de gaswet en het advies beoogd

in het derde lid van diezelfde bepaling, formuleerde het

Directiecomité een enkel voorstel van besluit houdende uitvoe-

ring van alle bepalingen van artikel 15/5, §2, van het eerste tot

het derde lid inbegrepen. 

In het eerste gedeelte van dit voorstel dat handelt over de

algemene tariefstructuur die van toepassing is op heel het

aardgasvervoer, met inbegrip van de transit van aardgas96,

heeft het Directiecomité een lijst opgesteld van hoofdacti-

viteiten waarin de aardgasondernemingen actief zouden

kunnen zijn. Deze opsplitsing per activiteit in plaats van

per te controleren onderneming of niet, verzekert de

CREG van het blijvend karakter van haar opdrachten

ongeacht de juridische formules waarvan de aardgas-

ondernemingen gebruik maken en maakt het mogelijk

om de hele gassector te bestrijken. In het kader van iede-

re hoofdactiviteit met betrekking tot het vervoersnet werd

een lijst opgesteld van de diensten die kunnen worden

verstrekt door de ondernemingen voor aardgasvervoer.

Het Directiecomité is ervan uitgegaan dat er een eendui-

dig verband tussen tarieven en diensten bestaat, wat

maakt dat met iedere gepresteerde dienst één enkel tarief

overeenkomt. 

De volgende principes die door het Directiecomité vooropge-

steld werden zorgen ervoor dat de tariefstructuur voldoet aan

de richtsnoeren beschreven in de wet97: de tarieven zullen 

worden opgesteld in functie van de meest representatieve para-

meters van de aangeboden dienst en zullen termen kunnen

bevatten in verband met de onderschrijving (vast gedeelte) en

termen in verband met het gebruik (proportioneel gedeelte).

De begunstigde van de dienst zal alle kosten veroorzaakt door

de betrokken dienst betalen. De tarieven zullen een billijke

winstmarge inhouden die door de CREG zal geëvalueerd wor-

den. In de mate van het mogelijke zullen de tarieven een opti-

malisering van de bestaande en toekomstige investeringen in

het vervoersnet beogen. 

Het tweede deel van het voorstel legt de principes en te volgen

procedures inzake tarieven en boekhouding van de gasver-

voersondernemingen vast. De tijdens het volgende werkings-

jaar toe te passen tarieven worden uitgewerkt op basis van het

budget van de vervoersonderneming en moeten voor het

einde van ieder jaar worden goedgekeurd door de CREG.

Bijgevolg heeft die de procedure vastgelegd die de vervoers-

ondernemingen moeten volgen voor het indienen van hun

budget en hun tariefvoorstel. De publicatie van de tarieven

werd eveneens gepreciseerd. Om de drie maanden zal de ver-

voersonderneming de CREG een rapport bezorgen om deze

laatste in staat te stellen een controle op de tarieven uit te oefe-

nen en na te gaan of het budget wordt in acht genomen. Deze

uiteenlopende documenten worden ingediend met behulp van

een door de CREG opgesteld rapporteringsmodel om haar toe

te laten een snellere en doeltreffendere controle uit te voeren.

Naast de informatie vervat in dit rapporteringsmodel zal de ver-

voersonderneming de CREG tevens elk document of elke inlich-

ting moeten bezorgen die deze laatste nodig acht om het

tariefvoorstel te beoordelen. De vervoersonderneming moet,

naast de wettelijk voorgeschreven boekhouding, ook een ana-

lytische boekhouding bijhouden die moet beantwoorden aan

welbepaalde regels inzake toewijzing en berekening van kosten

en opbrengsten. Er worden doelstellingen inzake kostenbe-

heersing opgelegd aan de vervoersonderneming, die de prijs

per eenheid verstrekte dienst zo laag mogelijk dient te houden.

Deze kosten zullen door de CREG vergeleken worden met de

overeenstemmende vergelijkbare kosten van gelijkaardige

ondernemingen en zullen kunnen verworpen worden indien ze

onredelijk geacht worden.

De volgende stap waarop het Directiecomité zich toelegt, in

samenwerking met de sector, is het vaststellen van de tarieven
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96 In tegenstelling tot de tarieven van de transit van elektriciteit die onderhandeld worden 
(artikel 13, §3, 1°, van de elektriciteitswet).

97 Artikel 15/5, §2, tweede lid, van de gaswet. 



voor elk van de gepresteerde diensten, wat tijdens de eerste

helft van 2002 zou moeten afgerond worden. Vervolgens 

worden de tarieven van de gasdistributie uitgewerkt.

Dit voorstel van het Directiecomité werd voorgelegd aan de

Algemene Raad die op 6 december 2001 een advies uitbracht.

Omdat het van mening was dat de pertinente opmerkingen die

door de Algemene Raad gemaakt werden evenwel niet op hun

plaats waren in het voorstel van koninklijk besluit, bracht het

Directiecomité slechts een enkele wijziging aan de tekst van het

door hem gedane voorstel aan. 

b.2. De voorwaarden voor het in aanmerking

komen van de afnemers

Koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende het
bepalen van de nadere regels betreffende het bewijs om
in aanmerking te komen binnen de gasvervoersnetten98

Aangenomen in uitvoering van artikelen 15/6, §3, en 18 van
de gaswet, heeft dit koninklijk besluit tot doel, enerzijds, de
nadere regels te bepalen met betrekking tot de bewijzen die de
eindafnemers die aangesloten zijn op een gasvervoersnet moe-
ten leveren om in aanmerking komend verklaard te worden
en, anderzijds, de Minister te machtigen de ambtenaren aan te
duiden die ermee belast worden hem te vertegenwoordigen
bij het vervullen van de formaliteiten voorzien in het besluit en
toe te zien op de toepassing ervan99. De aanvraag om in aan-
merking komend verklaard te worden wordt verzonden aan de
Minister, vergezeld van de nodige gegevens om aan te tonen
dat de afnemer het door de wet vereiste verbruiksniveau
bereikt dewelke voorgelegd worden met behulp van een for-
mulier waarvan het model wordt vastgelegd door de Minister100.
De beslissing waarbij een afnemer in aanmerking komend
wordt verklaard, heeft een geldigheidsduur van één jaar. Ze
wordt stilzwijgend verlengd mits het bezorgen van de nodige
gegevens waaruit blijkt dat de voorwaarden om in aanmerking
te komen nog steeds vervuld worden.

b.3. De splitsing van DISTRIGAS

Studie (F) 011022-CDC-63 over het voorstel tot split-
sing van DISTRIGAS NV, 22 oktober 2001

Deze studie werd door het Directiecomité gemaakt op verzoek

van de Staatssecretaris, in uitvoering van een beslissing van de

Ministerraad van 5 oktober 2001. Na afloop van deze

Ministerraad besliste de Regering in te stemmen met het principe

van een operatie waartoe de Raad van Bestuur van DISTRIGAS

besloten had en die erin bestond DISTRIGAS op te splitsen in

twee gescheiden polen: een eerste pool bestemd voor het

“transport van gas” en een tweede voor de “trading van gas”

door de oprichting van een nieuwe maatschappij belast met de

trading van gas. De Regering besloot echter de CREG ermee te

belasten om na te gaan of de splitsingsoperatie geen belemme-

ring vormt voor de liberalisering van de aardgasmarkt in België,

of ze de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengt en

of ze de expansiemogelijkheden van het transportnet niet ver-

hindert, noch de naleving van de openbare dienstverplichtin-

gen. Het gaat om een vertrouwelijke studie. Als zodanig werd ze

uitsluitend overgemaakt aan de Staatssecretaris, zonder voor

advies te zijn voorgelegd aan de Algemene Raad, overeenkom-

stig artikel 15, §4, van het koninklijk besluit van 10 oktober 2001

tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de CREG.

Op 30 november 2001 had de geplande splitsing daadwer-

kelijk plaats en werd DISTRIGAS opgesplitst in twee vennoot-

schappen: FLUXYS en DISTRIGAS101.

c. De openbare dienstverplichtingen

Studie (F) 010628-CREG-34 over de openbare dienst-
verplichtingen in de gassector, 28 juni 2001

In het vooruitzicht van het advies dat haar zal gevraagd wor-

den op basis van artikel 15/11 van de gaswet maakte de

CREG op eigen initiatief deze studie, overeenkomstig artikel

15/14, §2, tweede lid, 2°, van de gaswet.

Met het oog hierop tracht de CREG de draagwijdte en de
inhoud van het begrip openbare dienstverplichting weer te
geven aan de hand van een vergelijking tussen de Europese
en de interne (federale en regionale) wetgeving. De CREG
definieert het begrip openbare dienstverplichting in de zin
van artikel 15/11 van de gaswet als zijnde de verplichtingen
die nodig geacht worden om de onvolmaaktheden van het
vrije marktprincipe op te vangen, voor zover ze niet reeds in
de gaswet zijn opgenomen, en die:

1°. voor de houders van een vervoersvergunning betrekking

hebben op de investeringen ten gunste van afnemers die

geen in aanmerking komende afnemers zijn, in de mate

dat deze investeringen economisch verantwoord zijn;
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98 Belgisch Staatsblad, 9 februari 2001.
99 De Minister heeft van deze machtiging gebruik gemaakt door het aannemen van het

ministerieel besluit van 24 april 2001 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee
belast zijn de Minister te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten voor-
zien door het koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende het bepalen van nadere
regels betreffende het bewijs om in aanmerking te komen binnen de gasvervoersnetten
(Belgisch Staatsblad, 1 mei 2001).

100 Zie het ministerieel besluit van 21 februari 2001 tot bepaling van het formulier dat
gebruikt moet worden voor de verklaring om in aanmerking te komen binnen de gasver-
voersnetten (Belgisch Staatsblad, 3 maart 2001).

101 Voor nadere gegevens over de splitsing van DISTRIGAS, zie dit deel, 2.1..



2°. voor de houders van een leveringsvergunning betrekking

hebben op:

- de regelmaat en de kwaliteit van aardgasleveringen;

- de bevoorrading van de distributieondernemingen;

- de bevoorrading van andere afnemers, in de mate dat zij

niet in aanmerking komen. 

De CREG dringt aan op het behoud van de openbare dienst-

verplichtingen die vandaag worden opgelegd aan de gebon-

den markt102. Wat de vrijgemaakte markt betreft, stelt ze vast

dat de openbare dienstverplichtingen niet meer zullen kunnen

opgelegd worden aan de houders van een vervoersvergun-

ning, maar enkel aan de houders van een leveringsvergunning.

De ontwerpstudie van het Directiecomité was voorgelegd aan

de Algemene Raad die onder andere opmerkte dat de studie

de problemen inzake de financiering van de openbare dienst-

verplichtingen niet onderzoekt en op het belang wees van een

openbare dienstverplichting inzake opslag die een voldoende

bevoorradingszekerheid dient te waarborgen tijdens een zeer

strenge winter. De Algemene Raad verzocht het Directiecomité

deze beide vraagstukken later te bestuderen.

d. De bevoorrading in aardgas 

Voorstel (F) 011018-CREG-54 van indicatief plan van

bevoorrading in aardgas, 18 oktober 2001 

Overeenkomstig artikel 15/13 van de gaswet stelde de CREG

een voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas

op (hierna: indicatief plan). Dit indicatief plan werd ter goed-

keuring voorgelegd aan de Staatssecretaris op 24 oktober

2001. Een samenvatting van de inhoud van dit plan vindt men

in dit deel van het rapport, 2.5..

Bij het onderzoek van het document dat het Directiecomité

met het oog op de raadpleging had voorbereid en verspreid in

juli, drukte de Algemene Raad zijn tevredenheid uit over het feit

dat voor het eerst een zo volledige en gedetailleerde studie van

de markt beschikbaar is. Al onderschreef hij de conclusies van

het indicatief plan, toch maakte de Algemene Raad zich zorgen

om het indicatief en dus niet-bindend karakter van de aanbe-

velingen die het bevat. Hij is van oordeel dat er een structure-

le fout zit in de uitwerking van de wetgeving. Hij stelt ook voor

een financieringsmechanisme te ontwikkelen dat de CREG zou

moeten toelaten volledig onafhankelijk de haalbaarheidsstu-

dies te maken die ze nodig heeft voor de planning van het net.

e. De regulerende instantie

De akten van de CREG en de uitvoeringsbesluiten betref-

fende de regulatie-instantie werden aangehaald in het

eerste deel van dit rapport, 1.2.3.f., waarnaar wij de lezer

verwijzen.

f. Het toezicht op de naleving van de wet

Koninklijk besluit van 28 november 2001 houdende aan-

stelling van de ambtenaren die belast zijn met de toepas-

sing van de bepalingen van de wet van 12 april 1965

betreffende het vervoer van gasachtige producten door

middel van leidingen en van haar uitvoeringsbesluiten103

Aangenomen in uitvoering van artikel 18 van de gaswet, stelt

dit koninklijk besluit de ambtenaren aan van het Bestuur

Energie en het Bestuur Economische Inspectie van het

Ministerie van Economische Zaken die belast zijn met het

administratieve toezicht op de naleving van de bepalingen van

de gaswet en van haar uitvoeringsbesluiten.

g. De inwerkingtreding van de gaswet

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwer-

kingtreding van sommige bepalingen van de artikelen 3,

9, 11, 12, 19, 20, 21, 27 en 28 van de wet van 29 april

1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het

fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten104

Aangenomen in uitvoering van artikel 33 van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en

het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, legt dit

koninklijk besluit de datum van inwerkingtreding van de bepa-

lingen die het beoogt vast op 12 september 2001. Het volgt

op het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling

van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen

van de voornoemde wet van 29 april 1999105, dat de datum

van inwerkingtreding van de bepalingen die het beoogde had

vastgelegd op 24 oktober 2000.

1.2.4. De Gewesten

Noch het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch de Waalse

Gewestraad hadden per 31 december wetgevend opge-

treden met betrekking tot de organisatie van de aardgas-

markt. De Vlaamse Raad daarentegen keurde op 6 juli

2001 een decreet houdende de organisatie van de gas-

markt goed106. 
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102 Deze openbare dienstverplichtingen worden beoogd in de artikelen 6, 7, 10 en volgende
van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de algemene voorschriften voor
gasvervoersvergunningen en in het koninklijk besluit van 23 februari 1984 houdende toe-
lating tot wijziging van de kenmerken van het vervoerde gas. 

103 Belgisch Staatsblad, 15 december 2001.
104 Belgisch Staatsblad, 22 september 2001.
105 Belgisch Staatsblad, 24 oktober 2000.
106 Belgisch Staatsblad, 3 oktober 2001.



2. DE BELGISCHE 
AARDGASMARKT

2.1. De splitsing van DISTRIGAS

Een opmerkelijk feit in de openstelling van de Belgische

aardgasmarkt is ongetwijfeld de juridische splitsing van

DISTRIGAS in 2001. De aandeelhouders van DISTRIGAS

hebben op de buitengewone algemene vergadering van

30 november 2001 beslist om de activiteiten van de

onderneming op te splitsen via de oprichting van een

nieuwe vennootschap. Sindsdien werd DISTRIGAS

getransformeerd in twee vennootschappen: 

- FLUXYS NV is de bestaande vennootschap DISTRIGAS NV,

die een nieuwe naam heeft gekregen en zich toelegt op het

aardgasvervoer in België en op het verlenen van aanvullen-

de diensten (bijvoorbeeld, diensten inzake opslag);

- DISTRIGAS NV is de nieuwe vennootschap die de bestaan-

de naam heeft overgenomen en waarvan de hoofdactiviteit

bestaat uit de handel in aardgas en internationale vervoers-

capaciteit. 

De aandeelhouders van het vroegere DISTRIGAS nemen in

dezelfde verhouding deel in FLUXYS en in de nieuwe ven-

nootschap DISTRIGAS. 

Figuur 5: aandeelhoudersstructuur van DISTRIGAS en FLUXYS

* Beursgenoteerde aandelen van TRACTEBEL niet inbegrepen
Bron: DISTRIGAS

De beslissing om over te gaan tot deze partiële splitsing

van de onderneming werd genomen in het kader van de

verdere liberalisering van de nationale en Europese markt.

Alles wijst erop dat geïntegreerde aardgasbedrijven vroeg

of laat zullen verplicht worden om de commerciële acti-

viteiten en het vervoer van aardgas in juridisch onder-

scheiden bedrijven onder te brengen107. Met deze splitsing

anticipeert DISTRIGAS hierop en zorgt ervoor dat beide

activiteiten onafhankelijk en niet-discriminerend kunnen

uitgeoefend worden.

2.2. De vraag naar aardgas

2.2.1. Recente trend en vergelijking met 
de vooruitzichten van het indicatief plan

Op het ogenblik dat het jaarverslag wordt opgesteld, beschik-

ken we enkel over voorlopige statistieken van de Federatie van

de Gasnijverheid (FIGAS). Uit deze statistieken blijkt een opval-

lende daling van de aardgasvraag tussen 2000 en 2001: 

- de totale vraag naar aardgas daalde met 1,4 %, van 173

TWh tot 170, 6 TWh; 

- de aardgasvraag in de huishoudelijke en de tertiaire sec-

tor steeg met 8,9 %;

- de industriële aardgasvraag daalde met 8 %;

- de vraag naar aardgas voor de (gecentraliseerde en gede-

centraliseerde) elektriciteitsproductie daalde met 5,8 %,

van 41,6 TWh tot 39,2 TWh.

De aanzienlijke terugval van de aardgasvraag in 2001 is

hoofdzakelijk te wijten aan de vertragende economische

conjunctuur, die werd versterkt tijdens het laatste kwartaal

van 2001. Deze vertraging heeft zijn weerslag gehad op

het aardgasverbruik en op het energieverbruik in het alge-

meen. Binnen deze inkrimpende energiemarkt was de

aardgasprijs bovendien minder concurrentieel, met name

in de eerste helft van het jaar, hetgeen arbitragegedrag

aanmoedigde in de industrie en vooral bij de elektriciteits-

productie.
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107 Zie eerste deel van dit rapport, 1.1.1..

FLUXYS NV DISTRIGAS NV

BELGIAN SHELLPUBLIGASTRACTEBEL

DISTRIHOLD 1

16,75%16,75%

11 11,57% (*)11,57% (*)

16,75%16,75%

DISTRIHOLD 2

BELGISCHE 
OVERHEID 

BIJZONDER AANDEEL
BEURS

38,39%38,39%

50% (+1)50% (+1) 50% (-1)50% (-1)

16,62%16,62% 16,67%16,67%

50% (+1)50% (+1) 50% (-1)50% (-1)



De algemene terugval van de aardgasvraag kwam er

ondanks een temperatuurdaling in 2001, die allicht de

toename verklaart van het aardgasverbruik in de huishou-

delijke sector en, in mindere mate, in de tertiaire sector,

waar ongeveer 80% van de aardgasvraag bestemd is voor

ruimteverwarming. 

De daling van de industriële aardgasvraag vindt hoofdza-

kelijk een verklaring in de sterke inkrimping van de

industriële activiteiten in 2001.

De dalende vraag naar aardgas voor elektriciteitsproductie

lokt het volgende commentaar uit. Dit is het tweede

opeenvolgende jaar dat de aardgasvraag van de elektrische

centrales afneemt. De daling van deze vraag in 2001 kan

in hoofdzaak worden toegeschreven aan de volgende drie

factoren. Ten eerste zien we dat de elektriciteitsvraag

slechts groeit met 0,6 % in 2001 ten opzichte van 2000.

De beperkte groei heeft alles te maken met de ongunstige

economische omstandigheden. Ten tweede stellen we vast

dat de binnenlandse productie van elektriciteit afneemt

met 6 % en de netto invoer van elektriciteit meer dan ver-

dubbelt, van 4,3 TWh in 2000 naar 9 TWh in 2001. Ten

derde daalt de aanwending van aardgas voor elektriciteits-

productie van 21,4 % in 2000 tot 18,8 % in 2001.

Deze trends geven aan dat de arbitrage van elektriciteits-

prijzen op internationaal niveau tussen de verschillende

elektriciteitsproducenten (binnenlandse productie wordt

vervangen door invoer) en de prijsarbitrage tussen de ver-

schillende primaire energiedragers (aardgas wordt vervan-

gen door steenkool en aardolie), een belangrijk fenomeen

was in 2001. Deze vaststellingen geven op de eerste plaats

aan dat de elektriciteitsproductiemarkt bijzonder flexibel

is, mede dankzij de openstelling van de markt. De tendens

van lager aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie

doorkruist evenwel de structurele tendens van groeiende

investeringen in efficiënte stoom-en-gasturbines. Hieruit

moet worden geconcludeerd dat aardgas weinig concur-

rentieel was in 2001 waardoor het economisch verant-

woord was om de benuttingsgraad van deze centrales op

een laag peil (om en nabij de 40 %) te houden.

Tabel 5: de aardgasmarkt in 2001, vergelijking met de vooruitzichten 
van het indicatief plan (in TWh) 

De vooruitzichten van de aardgasvraag die in het indicatief

plan108 voor 2001 worden gegeven wijken gevoelig af van de

schattingen op basis van de voorlopige statistieken van

FIGAS (zie Tabel 5). Deze afwijking moet worden gezien in

het licht van het feit dat het indicatief plan richtsnoeren voor

het dimensioneren van het gasnet aangeeft en dat de ver-

voerscapaciteit toereikend moet zijn voor elke realistische

hypothese inzake gasverbruik, onder meer voor de elektrici-

teitsproductie. De vooruitzichten van het indicatief plan: 

- liggen, wat de aardgasvraag voor de huishoudelijke en de

tertiaire sector betreft, 3,5 % hoger dan de voorlopige

waarnemingen, als men de resultaten van het indicatief

plan normaliseert aan de hand van de temperatuurgege-

vens voor 2001;
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Sectoren 2000 2001 groei 2001 verschil 
schatting (1) 2001/2000 Indicatief plan (2) Indicatief plan/

schatting ((2)-(1))/(1)

Huishoudelijk 62,4 67,9 +8,9% 70,3 +3,5%
en equivalent

Industrie 69,0 63,5 -8,0% 66,8 +5,2%

Elektriciteits- 41,6 39,2 -5,8% 58,2 +48,5%
productie (3)

Totaal 173 170,6 -1,4% 195 +14,5%

(1) raming van het werkelijk verbruik op basis van voorlopige waarnemingen door FIGAS
(2) voorspelling op basis van het referentiescenario met normalisatie voor het aantal graaddagen

waargenomen in 2001
(3) gecentraliseerde en gedecentraliseerde productie

108 CREG, voorstel (F) 011018-54, 18 oktober 2001.



- geven een minder uitgesproken daling van het industrieel

aardgasverbruik aan dan de waargenomen daling (5,5 %

in plaats van 8 %);

- geven een aardgasverbruik voor (gecentraliseerde en gede-

centraliseerde) elektriciteitsproductie aan van 58,2 TWh,

terwijl een verbruik van 39,2 TWh wordt waargenomen. 

De afwijking tussen de vooruitzichten van het indicatief plan

en de voorlopige statistieken voor het jaar 2001 is vooral te

verklaren door het feit dat de externe factoren die de eco-

nomische groei afremden, moeilijk te voorspellen waren.

Bijgevolg kenden de industriële activiteiten en de tertiaire

sector in 2001 een zwakkere groei dan in het indicatief plan

werd verwacht. Bovendien geeft het indicatief plan voor-

uitzichten weer op basis van het meest waarschijnlijke

scenario voor 2011, waarbij abstractie wordt gemaakt

van de prijsvolatiliteit (geen arbitragegedrag). Het ver-

waarlozen van kortetermijneffecten in het referentiesce-

nario is verantwoord omdat het indicatief plan tot

hoofddoel heeft de bevoorradingszekerheid, zowel qua

vervoerscapaciteit als aardgasbeschikbaarheid, te

beoordelen.

De verschillen tussen vooruitzichten en waarnemingen lijken

echter de langetermijntrend beschreven in het indicatief

plan niet op de helling te zetten. Men kan daaruit afleiden

dat de situatie van de markt in 2001 vooral het gevolg was

van kortetermijneffecten die de onderliggende structurele

tendensen volkomen neutraliseerden. In die omstandighe-

den lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het aardgasverbruik in

de komende jaren een inhaalbeweging zal maken.

2.2.2. Periode 1990-2001 

Terwijl de aardgasvraag een continue groei kende van 5,6 %

per jaar in de periode 1990-1999, ziet men een stagnatie

optreden vanaf 1999 die nog stand houdt in 2001. Deze

stagnerende trend wordt veroorzaakt door de terugval van

de aardgasvraag voor elektriciteitsproductie met 13,6 %

sinds 1999, gecompenseerd door een stijgende vraag van de

huishoudelijke en tertiaire sector. De algemene tendens blijft

een verdere investering in aardgasturbines voor elektriciteits-

productie, hetgeen doet veronderstellen dat een inhaalbe-

weging van de aardgasvraag mag verwacht worden. 

Tabel 6: evolutie van de aardgasverkoop in de periode 1990-2001 (in TWh)

Figuur 6: evolutie van het aardgasverbruik per sector 1990-2001 
(index 1990=100)

2.2.3. Verkoop per afnamesegment

Het aantal industriële afnemers dat een beroep gedaan heeft

op andere leveranciers dan DISTRIGAS is gelijk gebleven in

2000 en 2001 (twee afnemers met een jaarverbruik van meer

dan 25 miljoen m3). Dertien verbruikslocaties van grote industriële

aardgasafnemers zijn evenwel op het eind van 2001 in aan-

merking komend verklaard door de Minister109. Dit betekent

dat zij nu vrij hun aardgasleverancier kunnen kiezen. Deze

groep van in aanmerking komende afnemers vertegenwoor-

digt 22,5% van de totale industriële aardgasvraag. Als hierbij

nog de aardgasvraag voor elektriciteitsproductie110 wordt gere-

kend, betekent dit dat 31% van de Belgische aardgasmarkt kan

worden ingevuld door een vrije keuze van leverancier. In het

eventuele geval dat alle industriële afnemers die aan de voor-

waarden voldoen om in aanmerking komen ertoe een aan-

vraag zouden doen, zou deze 31 % toenemen tot 58 %.
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109 In toepassing van het koninklijk besluit van 23 januari 2001 vermeld in dit deel, 1.2.3., b.2..
110 Zie artikel 15/6, §2, van de gaswet.

Openbare distributie

Huishoudelijk 

en equivalent

Industrie (*)

Rechtstreekse klanten

Industrie (*)

Elektrische centrales 

Totaal

1990

52,0

45,5

6,5

53,2

38,5

14,7

105,2

1991

60,4

53,5

6,9

51,7

34,4

17,3

112,1

1992

60,0

52,7

7,3

55,4

37,5

17,9

115,4

1993

63,8

56,0

7,8

57,3

38,7

18,6

121,1

1994

62,6

54,4

8,2

61,4

41,9

19,5

123,9

1995

66,7

57,9

8,8

70,4

46,8

23,6

137,2

1996

77,8

68,0

9,8

74,8

49,6

25,1

152,5

1997

70,5

60,2

10,3

75,0

48,6

26,4

145,5

1998

74,6

63,3

11,3

86,1

50,8

35,3

160,6

1999

73,5

61,6

11,9

98,4

55,0

43,4

171,9

2000

75,2

62,4

12,8

97,8

57,9

39,9

173,0

2001

80,8

67,9

12,9

89,8

52,3

37,5

170,6

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

index 1990=100

huishoudelijk & equivalent 100 117,6 115,8 123,1 119,6 127,3 149,5 132,3 139,1 135,4 136,5 149,3

industrie 100 91,8 99,6 103,3 111,3 123,6 132 130,9 138 148,7 157,1 144,9

elektriciteitsproductie 100 117,7 121,8 126,5 132,7 160,5 170,8 179,6 240,1 295,2 271,4 255,1

totaal 100 106,6 109,7 115,1 117,8 130,4 145 138,3 152,7 163,4 164,5 162,2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bron: FIGAS (voorlopige cijfers voor 2001); (*) omvat tevens industriële warmtekrachtkoppeling 
en zelfproductie.

Bron: FIGAS



Tabel 7: verdeling van de industriële aardgasklanten verbonden aan 
het vervoersnet en het openbare distributienet in 1999 en 2000

2.3. De bevoorrading in aardgas

De aardgasbevoorrading van de Belgische markt

gebeurt voornamelijk via langetermijncontracten met

Noorwegen, Nederland en Algerije, afgesloten door

DISTRIGAS. De afwijking tussen de bevoorrading via

langetermijncontracten en de binnenlandse vraag

wordt opgevangen via korte termijn aan- of verkopen

op de spotmarkt van Zeebrugge en het Britse Bacton,

waar aardgas tevens wordt verhandeld via arbitrage

(bijvoorbeeld opportuniteiten gecreëerd door verschil-

len tussen de spotprijs en de geïndexeerde aardgas-

prijs van langetermijncontracten). 

De verdeling van de aardgasbevoorrading volgens de

landen van herkomst geeft aan dat het aandeel van

Algerije (vloeibaar aardgas) afgenomen is met 9,3 %-

punten en het aandeel van Nederland toegenomen is

met 14 %-punten. Deze verschuiving wordt verklaard

door een swapconstructie waarbij DISTRIGAS vloeibaar

aardgas uit Algerije verkoopt aan de leveringsonderne-

ming GAS NATURAL in Spanje en vervangt door een

aankoop van hoogcalorisch aardgas (H-gas) geleverd

door de Nederlandse GASUNIE.

De netto bevoorrading via de spotmarkt kent een

terugval met 10,1 %-punten in 2001 en bereikt een

netto aandeel in de aardgasvoorziening van 8,9 %. Dit

kan verklaard worden doordat, enerzijds, de lange-

termijncontracten potentieel voldoende zijn om de

Belgische markt te voorzien en, anderzijds, de spot-

prijsevolutie in 2001 minder interessant was dan in

2000 om korte termijn verkopen van aardgas gecon-

tracteerd op lange termijn en aankopen van spotgas te

verrichten. Kortom, wegens de koppeling van de

aardgasprijs aan de dalende aardolieprijs in de lange-

termijncontracten was het minder interessant om dit

aardgas te arbitreren voor spotgas. 

Tabel 8: aardgasbevoorrading van België in 2001

2000 2001 Verschil 

(%-punten)

Nederland, waarvan 28,5% 42,5% +14,0%

- L-gas (laagcalorisch) 100% 66%

- H-gas (hoogcalorisch) 0% 34%

Noorwegen (H-gas) 28,5% 33,9% +5,4%

Algerije (LNG) 24,0% 14,7% -9,3%

Spotmarkt 19,0% 8,9% -10,1%

Bron: FIGAS

Figuur 7: aardgasbevoorrading van België in 2001
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x>25miljoen m3/jaar

5<x<25 miljoen m3/jaar

x<5 miljoen m3/jaar

Totale vraag

Afnamesegment

Jaar

1999
2000

1999
2000

1999
2000

1999
2000

Aantal
Afnemers

38
40

95
98

133
126

266
264

TWh

39,194
41,502

13,000
13,769

2,806
2,619

55,000
57,890

Markt-
aandeel

71%
72%

24%
24%

5%
5%

100%
100%

Aantal
afnemers

1
1

40
48

337
345

378
394

TWh

0,472
0,490

4,833
5,510

6,666
6,825

11,971
12,825

Markt-
aandeel

4%
4%

40%
43%

56%
53%

100%
100%

Vervoerssector Openbare distributie

Bron: DISTRIGAS en FIGAS

42,5%

8,9%

33,9%14,7%

Nederland

Noorwegen

Spotmarkt

Bron: FIGAS

Algerije



2.4. De voornaamste resultaten van
het indicatief plan 

Het indicatief plan beschrijft vraagvooruitzichten, tendensen

van de aardgasbevoorrading en een planning van het ver-

voersnet tot 2011. De analyse geeft aan dat, omwille van

geologische redenen, de opslag van aardgas de zwakste

schakel is in de Belgische aardgasketen. Het is daarom wen-

selijk dat de opening van de aardgasmarkt leidt tot een niet-

discriminerende toegang tot buitenlandse opslagfaciliteiten

en tot vlotte swapmogelijkheden voor de levering van

aardgas. Tegelijk zal de Belgische opslagcapaciteit open wor-

den gesteld voor de markt. 

Aardgasvraag. Het indicatief plan is een instrument voor

infrastructuurplanning met het oog op bevoorradingszeker-

heid. De aardgasvraag wordt vooral ontleed om er de toe-

komstige vraag naar vervoerscapaciteit te kunnen uit

afleiden. Het referentiescenario is dus een hypothese van pro-

gressief aardgasverbruik. Meer bepaald wordt de vraag naar

aardgas voor elektriciteitsproductie berekend volgens een

hypothese van intens gebruik (70%) van de stoom-en-

gasturbines. In dit scenario is de aardgasvraag voor elektrici-

teitsproductie voor meer dan 40% verantwoordelijk voor de

groei van de aardgasvraag met 2,44% per jaar. De binnen-

landse aardgasvraag zou toenemen van bijna 18 miljard

kubieke meter in 2001 tot meer dan 23 miljard kubieke

meter in 2011. De daaruit volgende vraag naar vervoersca-

paciteit leidt evenwel niet tot manifeste knelpunten in het

Belgisch vervoersnet omdat er in het verleden een doorge-

dreven investeringsbeleid is gevoerd. Dit geldt ook voor de

transitcapaciteit. Bovendien voorziet het indicatief plan een

groeiende vraag naar onderbreekbare vervoerscontracten.

Figuur 8: vooruitzichten voor de jaarlijkse aardgasvraagevolutie 
in België 2001-2011 

Bron: Indicatief plan

Levering van aardgas. Bevoorradingszekerheid is

een centrale bekommernis in het indicatief plan. De

CREG is van mening dat zekerheid van bevoorrading

ook een reguleringsthema blijft in een opengestelde

markt, vooral dan op Europese schaal, maar dat op de

eerste plaats een maximale contractuele vrijheid moet

worden gegeven aan de marktspelers. De CREG pro-

moot vooral de verdere vermazing van het vervoersnet

en een sterke interconnectie met het Europese net. De

interconnectie van het net zal tevens synergieën

mogelijk maken tussen, bijvoorbeeld, het binnenlands

aardgasvervoer en de transit. De CREG deelt de opvat-

ting dat de commerciële swaps de vervoerskosten zul-

len drukken en daarom bevorderd dienen te worden.

Vervoersnet. Hoewel de toekomstverkenning geen

dominante onevenwichten aangeeft op de Belgische

aardgasmarkt, is de CREG toch bezorgd omtrent enke-

le investeringsprojecten die wenselijk lijken. Daarom

zal de CREG onder haar leiding haalbaarheidsstudies

laten uitvoeren. Deze studies zullen toelaten om

mogelijke investeringsprojecten af te lijnen en eventu-

eel nieuwe investeerders aan te spreken opdat het

Belgisch vervoersnet performant zou blijven in de toe-

komst. De belangrijkste projecten die op korte termijn

onderzocht zullen worden zijn: (i) de versterking van

de vervoerscapaciteit oost-west, (ii) de bevoorrading

van de Antwerpse regio omdat dit gebied bevoorraad
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wordt door slechts één hoofdas, (iii) het rationele

energieverbruik in de ontspanstations, (iv) het duale

aardgassysteem (H-gas versus L-gas), dat de CREG

bezighoudt omdat mededinging binnen het geogra-

fisch afgesloten L-gasgebied niet vanzelfsprekend is en

(v) de ontwikkeling van de hub van Zeebrugge en de

LNG-installaties.

Figuur 9: het Belgisch vervoersnet: H-gas versus L-gas.

Bron: DISTRIGAS (blauw = L-gasvervoersnet, rood = H-gasvervoersnet)

2.5. De tarificatie van het vervoer
van aardgas

2.5.1. Indicatieve tarieven voor het gebruik van
het vervoersnet

Sedert 30 oktober 2001 zijn nieuwe vervoerstarieven van toe-

passing. Die tarieven, die ingevoerd werden in het kader van

de onderhandelde toegang tot het vervoersnet, werden niet

goedgekeurd noch gecontroleerd door de CREG. Ze hebben

bijgevolg een zuiver indicatief karakter en binden geenszins

de CREG. Hun toepassing zal ophouden zodra de geregu-

leerde tarieven door FLUXYS aan de CREG zullen voorgelegd,

door deze laatste goedgekeurd en ten slotte gepubliceerd

worden. Ondertussen zullen de indicatieve tarieven gepubli-

ceerd worden op de website van FLUXYS: www.fluxys.net.

2.5.2. Internationale vergelijking 
van de vervoerstarieven

De CREG maakte een indicatieve vergelijking van de tarieven

voor het gebruik van het vervoersnet (deel transmissie110) 

van DISTRIGAZ, nu FLUXYS NV genaamd, met die van de

meest representatieve gasoperatoren van de buurlanden die

een met België vergelijkbare gasmarkt hebben. Deze opera-

toren zijn GAZ DE FRANCE, RUHRGAS, WINGAS en GAS-

UNIE. De Britse operator werd niet in aanmerking genomen

omdat het toegepaste “entry-exit”-systeem en het veiling-

systeem voor de reservatie van capaciteit elke poging tot ver-

gelijking met de tariefsystemen van de voornoemde

operatoren te arbitrair maakt.

De vergelijking heeft niet alleen betrekking op de tarieven

van het hoge drukvervoer (ook nationaal vervoer genoemd)

maar ook op die van het midden druk vervoer (ook regionaal

vervoer genoemd), hetgeen verder gaat dan de meeste ver-

gelijkingen die tot hiertoe door de operatoren en de overhe-

den werden gemaakt.

De vergelijking gebeurde op basis van gegevens geldig op 

30 oktober 2001 en afkomstig van de websites van de ver-

voersondernemingen. Deze gegevens worden meestal ten

indicatieve titel verstrekt. Ze omvatten noch de opslag- noch

de flexibiliteitsdiensten, ook al kan een deel hiervan verbon-

den zijn aan de basisvervoersdienst, zoals het geval is voor

FLUXYS en andere operatoren. 

Er werden categorieën van in aanmerking komende afne-

mers bepaald, met welomschreven verbruiksprofielen en vrij

representatief voor de grote categorieën Belgische verbrui-

kers die via het vervoersnet van gas worden voorzien. Ze vor-

men een statistische benadering die voor deze oefening de

realiteit voldoende dicht benadert. Voor elke categorie van

afnemer werden verschillende afstanden in aanmerking

genomen, zowel op het hoge druk als op het midden druk

vervoersnet.
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111 Transmissie: activiteit die erin bestaat aardgas te leveren op een bepaalde plaats van het
vervoersnet door gebruik te maken van een net van leidingen en door de opening van een
gelijke hoeveelheid gas op één van de ingangspunten van dit net van leidingen.
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De hypotheses waarop de vergelijking van de CREG steunt

zijn de volgende:

- een vast vervoerscontract voor de duur van één jaar;

- leidingen met een diameter van 900 mm voor het hoge

druk vervoersnet (HD) en van 500 mm voor het midden

druk vervoersnet (MD); 

- de vergelijking gebeurt op basis van een gelijkwaardige

energetische waarde, in dit geval een kubieke meter met

een warmtecapaciteit hoger dan 41,868 MJ, hetgeen bete-

kent dat men uitgaat van het standpunt van de verbruiker;

- tarieven zonder BTW, inflatie en indexering niet meegerekend.

De resultaten van de vergelijking moeten genuanceerd wor-

den omwille van het feit dat sommige tariefelementen beïn-

vloed kunnen zijn door lokale omstandigheden en dat soms

vrij objectieve benaderingen uitgevoerd werden om over een

gemeenschappelijke vergelijkingsbasis te kunnen beschikken.

Dat is onder meer het geval voor de flexibiliteit die in de

basisvervoersdienst vervat zit.

De algemene besluiten die men uit deze indicatieve vergelij-

king kan trekken luiden als volgt: 

- in vergelijking met de andere operatoren zijn de huidige

tarieven van FLUXYS (van kracht sedert 30 oktober 2001)

zeker niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste; 

- de tarieven van FLUXYS zijn gevoelig voor de vervoersaf-

stand en meer bepaald voor de afstand afgelegd op het

middelgroot vervoersnet. Dit is een algemene tendens,

behalve bij GASUNIE;

- net zoals de indicatieve tarieven van de andere operatoren,

zijn de tarieven van FLUXYS voordelig voor verbruikers met

een hoge lastenfactor en een hoog jaarverbruik.

Figuur 10: internationale vergelijking van de vervoerstarieven 

van vier categorieën van afnemers (€/1000 m3)

Bron: CREG

Bron: CREG

Bron: CREG
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Zeer grote industriële klant - centrale type stoom-en gasturbine,
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Bron: CREG

Bron: CREG
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Kleine industriële klant, 5 Mm3/jaar, lastenfactor: 0,70
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De activiteiten 
van de CREG 

Deel 3 



1. DE TAKEN VAN DE CREG 

Zoals werd uiteengezet in het Jaarverslag 2000 van de

CREG, waarnaar we de lezer voor nadere inlichtingen wil-

len verwijzen, is de CREG belast met een dubbele taak:

- enerzijds met een raadgevende taak ten behoeve van de

overheid inzake de organisatie en werking van de elek-

triciteits- en de gasmarkt; 

- anderzijds met een algemene taak van toezicht en con-

trole op de toepassing van de betreffende wetten en

reglementen112.

Tijdens de beschouwde periode werden vijf wijzigingen

aangebracht aan de taken van de CREG.

1. De adviezen verstrekt door het Directiecomité met toe-

passing van de elektriciteitswet en haar uitvoeringsbeslui-

ten, alsmede de adviezen en voorstellen gegeven met

toepassing van de gaswet en haar uitvoeringsbesluiten

moeten worden uitgebracht binnen veertig kalender-

dagen na het verzoek ertoe, behalve wanneer de Minister

een langere termijn bepaalt113,114. De Minister kan een 

kortere termijn bepalen voor adviezen aangevraagd in het

kader van de artikelen 19115 en 32116 van de elektriciteits-

wet en in het kader van artikel 23117 van de gaswet.

2. De CREG moet haar jaarverslag over de uitvoering van

haar taken en de evolutie van de elektriciteitsmarkt tege-

lijkertijd met haar jaarverslag over de gasmarkt aan de

Minister voorleggen, namelijk voor 1 april van elk jaar118. 

3. De Bemiddelings- en arbitragedienst, die wordt ingericht

door het Directiecomité, ziet zijn bevoegdheid uitgebreid

worden tot alle geschillen betreffende de activiteiten op

het gebied van gasvervoer en levering119. Daarentegen

werd, ondanks de aanbevelingen van de CREG, de

bevoegdheid van de Bemiddelings- en arbitragedienst

niet uitgebreid tot alle geschillen betreffende de activitei-

ten op het gebied van elektriciteitstransmissie120. 

4. De “Beroepskamer”, waarvan het Directiecomité het

secretariaat waarneemt, heet voortaan “Geschillenkamer”121.

5. De voorzitter van het Directiecomité kan de bijstand 

vorderen van de ambtenaren van het Bestuur Energie en

van het Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie

van Economische Zaken, die gemachtigd zijn inbreuken

op de elektriciteits- en de gaswet en op hun uitvoerings-

besluiten op te sporen en vast te stellen, in het raam van

het volbrengen van bepaalde taken die zijn toegewezen

aan de CREG122,123. 
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112 Artikelen 23 van de elektriciteitswet en 15/14 van de gaswet.
113 Artikel 23, §2, 17°, derde lid, van de elektriciteitswet, zoals toegevoegd door artikel 4 van

de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de elektriciteitswet.
114 Artikel 15/14, §2, 11°, derde lid, van de gaswet, zoals toegevoegd door artikel 9, 8°, van

de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de gaswet.
115 Volgens dit artikel kan de Koning, onder bepaalde voorwaarden, en na het advies van de

CREG, de Minister machtigen om de toegang tot het transmissienet te beperken of te ver-
bieden voor de invoer van elektriciteit afkomstig van andere Lidstaten van de Europese
Unie en bestemd voor in België gevestigde in aanmerking komende afnemers. 

116 Volgens dit artikel kan de Koning, onder bepaalde voorwaarden, en na het advies van de
CREG, beschermingsmaatregelen nemen, met inbegrip van tijdelijke afwijkingen van de
bepalingen van de elektriciteitswet.

117 Volgens dit artikel kan de Koning, onder bepaalde voorwaarden, en na het advies van de
CREG, beschermingsmaatregelen nemen, met inbegrip van tijdelijke afwijkingen van de
bepalingen van de gaswet.

118 Artikel 23, §3, van de elektriciteitswet, zoals gewijzigd door artikel 4 van de wet van 
16 juli 2001 houdende wijziging van de elektriciteitswet.

119 Artikel 15/17 van de gaswet, zoals gewijzigd door artikel 12 van de wet van 16 juli 2001
houdende wijziging van de gaswet.

120 Artikel 28 van de elektriciteitswet, ongewijzigd.
121 Artikel 23, §2, 5°, van de elektriciteitswet, zoals gewijzigd door artikel 4 van de wet van

16 juli 2001 houdende wijziging van de elektriciteitswet; zie ook artikel 29 van de elektri-
citeitswet, zoals gewijzigd door artikel 6 van de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging
van de elektriciteitswet.

122 Onder meer krachtens artikel 23, §2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° en 17°, van de elektrici-
teitswet en krachtens artikel 15/14, §2, tweede lid, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis en 11°, van
de gaswet.

123 Zie artikel 23, §4, van de elektriciteitswet, toegevoegd door artikel 4 van de wet van 
16 juli 2001 houdende wijziging van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §4, van de gaswet,
toegevoegd door artikel 9 van de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de gaswet. 



2. DE SAMENSTELLING 
VAN DE CREG 

De CREG is samengesteld uit twee organen: het

Directiecomité (2.1.) en de Algemene Raad (2.2.)124. De

diensten van de CREG zijn krachtens de elektriciteitswet

en de gaswet125 georganiseerd in zes directies (2.3.). 

Figuur 10: de leden van het Directiecomité

2.1. Het Directiecomité 

Het Directiecomité is samengesteld uit vier leden, benoemd

bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een

hernieuwbare termijn van zes jaar, en uit twee leden

benoemd voor een aanvankelijke termijn van drie jaar. Een

van zijn leden is voorzitter van het Directiecomité. De leden

van het Directiecomité leiden elk een directie. Het

Directiecomité, waarvan de samenstelling per 31 december

2001 ongewijzigd is gebleven sedert zijn infunctietreding op

10 januari 2000, telt de leden die hieronder te zien zijn.
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124 Artikel 24, §1, van de elektriciteitswet.
125 Artikel 15/15 van de gaswet en artikel 25 van de elektriciteitswet.

Christine Vanderveeren

Voorzitter en Directeur 

voor marktcontentieux 

Thomas Lekane

Directeur voor de 

technische werking 

van de elektriciteitsmarkt 

Guido Camps

Directeur voor de controle

van de prijzen en rekeningen

van de elektriciteit

Jean-Paul Pinon

Directeur voor de technische

werking van de gasmarkt 

François Possemiers

Directeur voor de controle

van de prijzen en rekeningen

van het gas

Bernard Thiry

Administratief

directeur 



2.2. De Algemene Raad

De Algemene Raad trad in functie op 13 februari 2001126. 

Hij is samengesteld uit vertegenwoordigers: 

- van de overheid, waaronder zes vertegenwoordigers van

de federale Regering en een vertegenwoordiger van elke

Gewestregering die beslist zich in de Algemene Raad te

laten vertegenwoordigen;

- van de representatieve werknemersorganisaties en de

kleine verbruikers (negen leden);

- van de representatieve werkgeversorganisaties en de

grote verbruikers (zeven leden); 

- van de elektriciteitsproducenten (vier leden); 

- van de distributeurs en de distributieondernemingen van

elektriciteit en gas (zeven leden); 

- van de gasondernemingen, andere dan de distributie-

ondernemingen behorend tot het FIGAS (drie leden); 

- van de milieuverenigingen (twee leden)127. 

Nemen deel aan de vergaderingen van de Algemene Raad

met raadgevende stem: de leden die vertegenwoordigers

zijn van de elektriciteitsproducenten, de gasondernemin-

gen, alsook de distributeurs en distributieondernemingen

van elektriciteit en gas128. Nemen er eveneens aan deel

met raadgevende stem: de secretaris-generaal en een van

de adjunct-secretarissen-generaal van het Controlecomité,

de leden die de milieuverenigingen vertegen-

woordigen, de voorzitter van het Directiecomité

en, op uitnodiging van de Raad, de andere leden

van het Directiecomité129. 

De leden van de Algemene Raad worden door de

Minister benoemd voor de duur van drie jaar. Er

worden evenveel plaatsvervangende als effectieve

leden benoemd130. 

Tijdens het jaar 2001 telde de Algemene Raad de

leden131  vermeld in Tabel 9.

De Heer Rudy De Leeuw nam het

voorzitterschap van de Algemene

Raad waar ad interim, terwijl het

ondervoorzitterschap ad

interim werd waargenomen

door Mevrouw Isabelle

Chaput.

2.3. De directies en het personeel
van de CREG 

Einde 2000 telde het personeel van de CREG, behalve de

leden van het directiecomité, dertig werknemers, aange-

worven voor onbepaalde duur.

In de loop van 2001 ging de CREG over tot de aanwerving

van een directieassistente, een economisch adviseur, een ver-

taler, twee hoofdadviseurs en een eerstaanwezend adviseur.

In afwachting dat ze over haar volle bevoegdheden beschikt,

werkt de CREG met een beperkt personeelsbestand.

Figuur 11: organigram op 31 december 2001
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126 Zie ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de
CREG (Belgisch Staatsblad, 20 februari 2001), gewijzigd door het ministerieel besluit van 29 maart 2001
(Belgisch Staatsblad, 5 april 2001), door het ministerieel besluit van 3 mei 2001 (Belgisch Staatsblad,
10 mei 2001), door het ministerieel besluit van 25 juli 2001 (Belgisch Staatsblad, 2 augustus 2001) en
door het ministerieel besluit van 16 november 2001 (Belgisch Staatsblad, 20 november 2001).

127 Artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van
de Algemene Raad van de CREG (Belgisch Staatsblad, 15 juni 1999), gewijzigd door het koninklijk
besluit van 6 oktober 2000 (Belgisch Staatsblad, 24 oktober 2000) en het koninklijk besluit van 20 sep-
tember 2001 (Belgisch Staatsblad, 29 september 2001); zie ook artikel 24, §3, van de elektriciteitswet. 

128 Artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van

de Algemene Raad van de CREG (Belgisch Staatsblad, 15 juni 1999).
129 Artikel 2, §3, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van

de Algemene Raad van de CREG (Belgisch Staatsblad, 15 juni 1999).
130 Artikel 3, §§1 en 2, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de wer-

king van de Algemene Raad van de CREG (Belgisch Staatsblad, 15 juni 1999).
131 Zie ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de

CREG (Belgisch Staatsblad, 20 februari 2001), gewijzigd door het ministerieel besluit van 29 maart 2001
(Belgisch Staatsblad, 5 april 2001), door het ministerieel besluit van 3 mei 2001 (Belgisch Staatsblad,
10 mei 2001), door het ministerieel besluit van 25 juli 2001 (Belgisch Staatsblad, 2 augustus 2001) en
door het ministerieel besluit van 16 november 2001 (Belgisch Staatsblad, 20 november 2001).

Directie voor de 
controle van de prijzen
en rekeningen-
van de elektriciteit

1 directieassistent
2 hoofdadviseurs
1 eerstaanwezend adv.
1 adviseur

Directie voor de controle 
van de prijzen en van de 
rekeningen van het gas 

1 directieassistente
1 algemeen adviseur
1 hoofdadviseur
1 adviseur

Directie voor de technische 
werking van de 
elektriciteitsmarkt

1 directieassistente
2 hoofdadviseurs
2 eerstaanwezend adviseurs

Voorzitterschap en directie
voor marktcontentieux

1 directieassistente
2 adviseurs

Directe voor de technische 
werking van de gasmarkt

1 directieassistente
3 eerstaanwezend adviseurs

Administratieve directie 

1 directieassistente

Algemene administratie

1 office manager
1 secretaris van het
   Directiecomité
1 informaticus
2 vertalers
3 polyvalente bedienden

Financiën

1 dienstverantwoordelijke

Studies, documentatie 
en archieven

3 juridisch adviseurs
1 documentalist

Directiecomité

Voorzitter +
5 Directeurs 



Tabel 9: de leden van de Algemene Raad
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ORGANISME EFFECTIEF LID PLAATSVERVANGEND LID

Federale Regering
BARBEAUX Cécile MELON Pierre 
FAUCONNIER Marie-Pierre LACROSSE Bernard
DE GROOTE Willem VANDERPUTTEN Erica
JANSSEN Nicolas DELFLYS Willy
PITTEVILS Ivan SCHUERMANS Lieve
MICHIELS Mark LOCQUET Koen

Gewestregeringen
BIESEMAN Wilfried PEETERS Luc
GHIGNY Francis OFFERGELD Dominique
ROORIJCK Michel LALIEUX Karine

in juli 2001 vervangen door JUMEAU Vincent
Representatieve werknemersorganisaties 
die zetelen in de Nationale Arbeidsraad

PANNEELS Anne DAWANCE Jean-Pierre 
SLABBINCK Lut VAN GENECHTEN Alfons
CORTEBEECK Luc SKA Marie-Hélène
DE LEEUW Rudy VAN EVERCOOREN Dirk
HAAZE Guy DEHERDER Ingrid

Representatieve werknemersorganisaties 
die zetelen in de Raad voor Verbruik

CULOT Béatrice STEVENS Eric 
QUINTARD Christophe PANS Michèle

Organisaties die tot doel hebben de promotie 
en de bescherming van de algemene 

belangen van de kleine verbruikers 
SCHOCKAERT Chantal ANDRIAENSSENS Claude
LABARRE Vincent LESAGE Olivier

Representatieve organisaties van de 
industrie, het bank- en het 

verzekeringswezen die zetelen in de Centrale 
Raad voor het bedrijfsleven

BOSCH Claire VANDEPUTTE Tony 
in november 2001 vervangen door CHAPUT Isabelle CALOZET Michel
CHAPUT Isabelle AERTS Kristin
in november 2001 vervangen door BOSCH Claire 
VANDERMARLIERE Frank

Representatieve organisaties van het ambacht, 
de kleine en middelgrote handelsondernemingen 

en de kleine nijverheid die zetelen in 
de Centrale Raad voor het bedrijfsleven

VAN RYSSELBERGHE Liesbeth HEYLEN Jan
ERNOTTE Pascal WERTH Francine

Grote elektriciteitsverbruikers
CLAES Peter DE MUNCK Laurent

Grote aardgasverbruikers
ROSMAN Sophie RIVET Fabrice
in mei 2001 vervangen door BRAET Luc in mei 2001 vervangen door EELENS Claire

Producenten
BOSMANS Willy VANTHEMSCHE Françoise
de LANNOY Rose GREGOIRE Claude

Producenten hernieuwbare energiebronnen
DANEELS Jan DE RADIGUEZ Barbara

Producenten warmtekrachtkoppeling
CONSTANT Philippe PEERSMAN Inneke 

in juli 2001 vervangen door VAN HOVE Ditske
Distributeurs en distributieondernemingen

DE BRUYNE Kaat DE BLOCK Gert
DIEGENANT Achille GILLES André
in november 2001 vervangen door in november 2001 vervangen door 

VANDEBOSCH Jacques DIEGENANT Achille
SIMONS Mariane CONNEROTTE Jean-Pierre
DONFUT Didier DECLERCQ Christine
DUPON Yvan DE BRUYCKER Luc
HUJOEL Luc DRAPS Willem
PEETERS Guy VERSCHELDE Martin

Gasondernemingen, andere dan de 
distributieondernemingen behorend tot het 

Verbond der Gasnijverheid 
HEYVAERT Griet DE BUCK Pascal 
PEERAER Walter CASTERMANS Joseph
VERMEIRE John NIEUWLAND Dominique

Milieuondernemingen
SNOY Thérèse VIS Stephan
VAN DE PUTTE Jan VAN HAUWERMEIREN Saar

Controlecomité 
HERREMANS Jan
DELOURME Freddy

Voorzitter van het Directiecomité 
VANDERVEEREN Christine



Tabel 10: toestand van het personeel op 31 december 2001

GRADEN Aantal vrouwen Aantal mannen Equivalent Gemiddelde leeftijd
voltijdse banen jj/mm

Algemeen adviseurs 1 5 6 48/1
en hoofdadviseurs

Eerstaanwezend adviseurs 1 7 8 38/7
en gelijkgestelden

Adviseurs en gelijkgestelden 5 3 8 30/3

Directieassistenten en gelijkgestelden 6 4 8,8 36/11

Verantwoordelijke onthaaldesk 2 1 3 31/10

en polyvalente bedienden

TOTAAL 15 20 33,8 37/3

Het organigram op termijn werd herzien en voorziet nu

een personeelsbestand van 53,8 equivalent voltijdse werk-

nemers. In de toekomst zal de CREG bijkomend personeel

aanwerven, meer bepaald in de vier directies voor elektri-

citeit en gas, in de directie voor marktcontentieux en voor

het secretariaat van de Algemene Raad. 

Het hooggeschoolde personeel van de CREG volgt regel-

matig conferenties, seminaries en juridische, economische

en technische vormingen op het gebied van de liberalise-

ring van de elektriciteits- en gasmarkt, zowel in België als

in het buitenland. Het beleid van het Directiecomité

bestaat erin de beroepservaring en -bekwaamheid van het

personeel te bevorderen.

Op het vlak van personeelsbeheer heeft het

Directiecomité, op voorstel van de administratieve direc-

tie, de reglementen die op alle werknemers van toepas-

sing zijn afgewerkt door het aannemen van een sociale

documentatie die als referentie dient voor de directeurs en

de personeelsleden van de CREG.

3. HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT

Artikel 24, §1, van de elektriciteitswet bepaalt dat het

Directiecomité en de Algemene Raad gezamenlijk een huishou-

delijk reglement opstellen dat aan de goedkeuring van de

Koning is onderworpen. In afwachting dat de Algemene Raad

zijn plaats innam, had het Directiecomité in 2000 een aantal

duidelijke regels aangenomen waarmee het voorlopig de wer-

king van zijn diensten kon verzekeren132. De infunctietreding van

de Algemene Raad stelde de CREG in staat een gemeenschap-

pelijk voorstel van huishoudelijk reglement aan te nemen, dat

werd goedgekeurd door de Koning133. 

Dit voorstel dwong de CREG tot een evenwichtsoefening om

ervoor te zorgen dat de tekst een algemene strekking had en

toch voldoende uitgewerkt en duidelijk was. De CREG wilde een

transparante (zowel op intern als op extern vlak), flexibele en

efficiënte werking van haar diensten verzekeren. Ze hield daar-

bij rekening met de eigenheid en de bijzondere bevoegdheden

van de twee organen, het Directiecomité (1) en de Algemene

Raad (2). Ze besteedde bijzondere aandacht aan de verhoudin-

gen tussen het Directiecomité en de Algemene Raad (3). 

(1) Het Directiecomité dat instaat voor het operationeel bestuur

van de CREG komt minstens eenmaal per week bijeen. Het

neemt beslissingen bij consensus. Bij gebrek aan consensus

neemt het zijn beslissingen bij gewone meerderheid van

stemmen.

(2) De Algemene Raad komt minstens driemaal per jaar bijeen

en brengt zijn adviezen en aanbevelingen uit bij consensus

van de aanwezige leden. Bij gebrek aan consensus vermel-

den de adviezen en aanbevelingen de standpunten van de

verschillende vertegenwoordigde overheden en organisa-

ties. De omstandigheid dat de Algemene Raad is samenge-

steld uit een groot aantal effectieve en plaatsvervangende

leden uit alle delen van het land en die allen andere functies

vervullen, heeft de CREG ertoe aangezet te kiezen voor de

aanduiding, binnen de Algemene Raad, van werkgroepen

die belast zijn met het voorbereidend werk van de adviezen,

aanbevelingen of beslissingen van de Algemene Raad, even-

als met het opstellen van een nota die de verschillende

standpunten weergeeft. 

Pagina 52 | Jaarverslag 2001

132 Zie het Jaarverslag 2000 van de CREG.
133 Zie het koninklijk besluit van 10 oktober 2001 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement

van de CREG (Belgisch Staatsblad, 16 oktober 2001).



(3) In principe vraagt het Directiecomité het advies van de

Algemene Raad over de ontwerpadviezen, -voorstellen 

-onderzoeken en -studies. Het doel van deze procedure is

om tot gemeenschappelijke adviezen, voorstellen, onder-

zoeken en studies van de twee organen van de CREG te

komen. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt

als het gaat om een individueel dossier, een vertrouwelijk

dossier, als de termijn vooropgesteld door de verzoekende

overheid het onmogelijk maakt om het dossier voor te leg-

gen aan de Algemene Raad of als de verzoekende overheid

zich tegen deze voorlegging verzet. Indien het advies van

de Algemene Raad niet kan overgemaakt worden binnen

een termijn die overeenstemt met de termijn die de CREG

door de verzoekende overheid werd opgelegd, maakt het

Directiecomité het advies, voorstel, onderzoek of studie

rechtsreeks over aan de verzoekende overheid en wordt

het advies van de Algemene Raad later overgemaakt.

Vervolgens, ongeacht wat voorafgaat, licht het

Directiecomité de Algemene Raad, op diens verzoek, in

over de handelingen die namens de CREG werden gesteld,

met naleving van de regels inzake vertrouwelijkheid en

operationeel bestuur. Verder werden specifieke samenwer-

kingsregels uitgewerkt tussen het Directiecomité en de

Algemene Raad in verband met het opstellen van het indi-

catief programma van de productiemiddelen voor elektri-

citeit, het indicatief plan van de bevoorrading in aardgas

en het jaarverslag. Ten slotte wisselen het Directiecomité

en de Algemene Raad hun beslissingen uit, behoudens

degelijk gemotiveerde uitzondering. Ze informeren elkaar

éénmaal per maand over de stand van zaken binnen de

CREG en over de externe relaties.

4. DE DEKKING VAN 
DE WERKINGSKOSTEN 

4.1. Algemeenheden

Het jaar 2001 betekende voor de CREG nogmaals een

overgangsjaar.

Enerzijds ruimde de boekhouding van ontvangsten en uit-

gaven die tijdens het jaar 2000 werd toegepast omwille

van de vertragingen en de onzekerheden met betrekking

tot de wijze van financiering van de CREG, plaats134 voor

een boekhouding overeenkomstig de algemene regels

van de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding

en de jaarrekeningen van de ondernemingen (voortaan

opgenomen in het Wetboek van vennootschappen).

Bovendien werd besloten tot het systematisch gebruik van

de euro vanaf 1 januari 2001.

Anderzijds dient dit jaar voor wat de wijze van financiering

van de CREG betreft, nog altijd beschouwd te worden als

een overgangsjaar. De dekking van de werkingskosten van

de CREG voor het boekjaar 2001 werd immers bepaald

door het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffen-

de het voorlopige systeem tot dekking van de werkings-

kosten van de CREG135. Deze dekking bedraagt 380

miljoen BEF (9.419.953,94 €).

In maart 2001 werden overeenkomsten getekend tussen

de CREG en CPTE die dienst doet als beheerder van het

transmissienet voor elektriciteit, alsook tussen de CREG en

DISTRIGAS in haar hoedanigheid van houder van gasver-

voervergunningen of toelatingen. Deze overeenkomsten

stellen de nadere regels vast voor de dekking van de wer-

kingskosten voor het jaar 2001, evenals voor de terugbe-

taling van de in 2000 gedane uitgaven en van de intresten

verbonden aan de bankkredieten waartoe de CREG een

toevlucht diende te nemen voor 2 februari 2001, de dag

waarop het koninklijk besluit van 18 januari 2001 in wer-

king trad. Bijgevolg werden 9.419.953,94 € aan wer-

kingskosten voorzien voor het jaar 2001 gedekt door vier

driemaandelijkse betalingen.

Daarentegen is de terugbetaling van de werkingskosten

voor het jaar 2000, verhoogd met de rentelasten van het

geld dat geleend werd vóór de inwerkingtreding van het

koninklijk besluit van 18 januari 2001, gelijk verdeeld over

de boekjaren 2001 en 2002. Deze bedragen zullen dus

pas volledig terugbetaald zijn op het einde van 2002. Dit

bracht een delicate kastoestand mee aangezien alle lenin-

gen die werden aangegaan voor de inwerkingtreding van

het koninklijk besluit hun vervaldag bereikten in 2001. Zo

waren twee nieuwe trekkingen op het krediet van het “roll

over”-type in de loop van het jaar noodzakelijk om het

hoofd te bieden aan het kastekort. Per 31 december 2001

had de CREG een schuld van 2.478.935,25 €.
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4.2. De rekeningen van 2001

De lasten eigen aan het jaar 2001 bedragen 8.175.008,37 €,

waaraan 385.007,56 € aan intresten op de schuld van

2000 dient toegevoegd te worden, hetgeen neerkomt op

een totaal bedrag van 8.560.015,93 €. Tijdens het jaar

2001 gaf de CREG dus 1.244.945,57 € minder uit dan het

bedrag bepaald door het voornoemde koninklijk besluit

van 18 januari 2001. Dat is het gevolg van het beleid van

het directiecomité dat slechts tot uitgaven beslist (aan-

werving van personeel inbegrepen) als die echt noodza-

kelijk zijn. 

In 2000 en 2001 werd een deel van de huur en lasten voor

het gebouw dat de CREG betrekt vastgezet op een depo-

sitorekening die geopend werd naar aanleiding van een

geschil met de eigenaar en de beheerder van het gebouw.

De eigenaar kende ten slotte een korting van 12,5 % toe

op het huurbedrag verschuldigd tussen juni 2000 en juni

2001 ingevolge de genotderving die de CREG geleden

had. De betrekkingen met de beheerder van het gebouw

werden genormaliseerd en de schuld van de CREG tegen-

over de beide vennootschappen kon bijgevolg worden

aangezuiverd in november 2001.

De balans en de resultatenrekening voor 2001 worden in

Tabellen 11 en 12 hernomen. Het dient opgemerkt dat elke

vergelijking met de cijfers van het dienstjaar 2001 gewaagd

zou zijn. Enerzijds is het boekhoudkundig referentiesysteem

immers gewijzigd en anderzijds zijn de bedragen die hier in

de rekeningen van 2001 worden vermeld bedragen exclu-

sief BTW, in tegenstelling tot de werkingskosten van het jaar

2000 die in het Jaarverslag 2000 verschenen. De BTW

wordt in haar geheel opgenomen in een aparte rubriek,

met de bedoeling de netto kosten van de door de CREG

verworven goederen en diensten te vermelden en niet om

fiscale redenen, aangezien de CREG niet BTW-plichtig is en

dit bedrag dus niet kan terugvorderen. 

Enig aanvullend commentaar bij onderstaande rekeningen:

- de rekening “Bezoldigingen en lasten” bevat onder andere

550.199,43 € aan lasten die betrekking hebben op het

dienstjaar 2000 ingevolge de wijziging van het boek-

houdkundig referentiesysteem;

- de Algemene Raad kwam voor het eerst bijeen op 

20 maart 2001. De aan zijn leden toegekende presentie-

gelden beslaan dus slechts drie kwartalen;

- de opbrengsten ingevolge de verwachte terugbetaling

van de tijdens het dienstjaar 2000 gedragen werkings-

kosten, met inbegrip van de intresten op de schuld van

2000, werden opgenomen als uitzonderlijke opbrengsten

voor een bedrag van 6.588.163,48 €. Wel willen we eraan

herinneren dat de tweede helft hiervan, voor een bedrag

van 3.294.081,74 €, pas aan de CREG zal terugbetaald

worden in de loop van 2002. Dit bedrag werd in de balans

opgenomen bij de handelsvorderingen;

- de CREG heeft in 2001 ook diverse vergoedingen136 geïnd

voor een bedrag van 7.808,63 € in het kader van het

onderzoek van aanvragen van individuele vergunningen

voor installaties voor elektriciteitsproductie of voor de

levering van gas;

- met uitzondering van alle financiële lasten verbonden aan

leningen aangegaan vóór 2 februari 2001 en de uitzon-

derlijke opbrengsten ingevolge de terugbetaling van deze

lasten en van de werkingskosten van 2000, komt het

boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar 2001 neer

op een winst van 1.314.221,78 €. Dit cijfer stijgt zelfs tot

7.517.377,70 € als men rekening houdt met alle uitzon-

derlijke lasten en opbrengsten;

- de overgedragen winst, opgenomen in het passief van de

balans, bevat het “verlies” van 6.203.155,92 € dat over-

eenstemt met het resultaat van het dienstjaar 2000.
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Rubriek
Personeelskosten

Instanties

Externe experts

Werkingskosten

Afschrijvingen

Beheer van de schuld 2001

Beheer van de schuld 2000

Opbrengsten

Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten 2000

Tabel 11: resultatenrekening per 31 december 2001

Beschrijving

Bezoldigingen en lasten
Aanwervingskosten

Voorzieningen voor vergoedingen 
bij vertrek directeurs

Voorzieningen vakantiegeld 2002
Gelegenheidsprestaties (uitzendkrachten)

Subtotaal

Vergoedingen Algemene Raad 
(presentiegeld)
Beroepskamer

Subtotaal

Externe studies
Communicatiedienst

Boekhouder, revisor, advocaten,…
Subtotaal

Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten
Huur parkeerruimten

Onderhoud lokalen
Onderhoud en leasing materiaal 

Documentatie
Telefoon, post, internet

Kantoorbehoeften
Vergaderings- en representatiekosten

Reiskosten 
(inclusief reizen in het buitenland)

Opleidingen, conferenties
Verzekeringen, taksen en diverse kosten
Belasting over de Toegevoegde Waarde

Subtotaal

Afschrijvingen op 
materiële vaste activa

Subtotaal

Financiële lasten op leningen 2001
Subtotaal

SUBTOTAAL LASTEN 2001

Financiële lasten leningen 2000

TOTAAL LASTEN

Bijdragen en toeslagen 
werkingskosten 2001

Overige bijdragen
Subtotaal

Opbrengsten van vlottende activa
Overige financiële opbrengsten

Subtotaal

Overige uitzonderlijke opbrengsten
Subtotaal

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 2001

Terugbetaling 
werkingskosten 2000

TOTAAL OPBRENGSTEN

RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR

Bedrag (€)

4.966.982,02
46.758,96

100.000,00

400.654,58
1.826,67

5.516.222,23

54.548,63

0,00
54.548,63

948.207,84
95.279,22
78.247,24

1.121.734,30

397.609,57
37.544,04
78.229,78
69.050,14
71.908,34
36.452,85
71.017,21
82.055,50

106.599,53

80.633,42
121.011,88
289.903,78

1.442.016,04

29.175,22

29.175,22

11.311,95
11.311,95

8.175.008,37

385.007,56

8.560.015,93

9.419.953,94

7.808,63
9.427.762,57

61.155,79
67,82

61.223,61

243,97
243,97

9.489.230,15

6.588.163,48

16.077.393,63

7.517.377,70
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Tabel 12: balans per 31 december 2001

ACTIVA (in €)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 489.817,65

Informaticamateriaal 2000 77.326,38

Kantoormateriaal 2000 342.696,47

Informatica- en telefoonmateriaal 2001 47.308,32

Kantoormeubilair 2001 22.486,48

Leasing 108.478,55

Materiaal in leasing 108.478,55

Financiële vaste activa 344,42

Diverse borgstellingen 344,42

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar 3.320.646,58

Handelsvorderingen 3.294.081,74

Overige vorderingen 26.564,84

Geldbeleggingen en beschikbare waarden 1.199.698,71

Zichtrekening 1.097.944,92

Depositorekening 101.175,63

Kassen 578,16

Overlopende rekeningen 449.938,24

TOTAAL ACTIVA 5.568.924,15

PASSIVA (in €)

EIGEN VERMOGEN

Vermogen aan materiële vaste activa 2000 420.022,85

Overgedragen winst 1.314.221,78

Voorzieningen 100.000,00

Arbeidsovereenkomsten directeurs 100.000,00

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar 83.331,64

Leasingschulden 83.331,64

Schulden op ten hoogste één jaar 3.647.826,34

Schulden op meer dan één jaar 25.146,91
die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 2.478.935,25

Handelsschulden 742.091,24

Schulden met betrekking tot belastingen, 401.652,94
bezoldigingen en sociale lasten

Overlopende rekeningen 3.521,54

TOTAAL PASSIVA 5.568.924,15
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4.3. Verslag van de bedrijfsrevisor
over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2001

Inleiding

Overeenkomstig de opdracht die ons werd toevertrouwd

door het Directiecomité conform artikel 9, §1, van het

koninklijk besluit van 10 oktober 2001 (tot goedkeuring van

het huishoudelijk reglement), brengen wij U verslag uit over

de rekeningen van het voorbije boekjaar.

Wij hebben de controle uitgevoerd van twee documenten,

opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Directie-

comité, over het boekjaar afgesloten per 31 december 2001. 

Het eerste document is een staat van activa en passiva, waar-

van het totaal 5.568.924,15 € bedraagt. Het tweede docu-

ment is een staat van de werkingskosten en de dekking van

deze kosten, waarvan het totaal 7.517.377,7 € bedraagt.

Verklaring zonder voorbehoud met toelichtende

paragraaf

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen

van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen

eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

rekeningen geen onjuistheden van materieel belang bevatten.

Overeenkomstig deze normen, hebben wij rekening gehou-

den met de administratieve en boekhoudkundige organisa-

tie van de CREG, alsook met de procedures van interne

controle. De verantwoordelijken hebben onze vragen naar

opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij heb-

ben op basis van steekproeven de verantwoording onder-

zocht van de bedragen opgenomen in de rekeningen. Wij

hebben de gegrondheid van de waarderingsregels en de

betekenisvolle boekhoudkundige ramingen beoordeeld.

Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke

basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Er dient opgemerkt te worden dat, conform artikel 9, §4,

van het koninklijk besluit van 10 oktober 2001, de waarde-

ringsregels die door het Directiecomité werden vastgesteld

vanaf het boekjaar 2001, steunen op het “accrual basis”-

boekhoudkundig referentiekader, terwijl de rekeningen van

het boekjaar 2000 gebaseerd waren op het “cash basis”-

boekhoudkundig referentiekader. De rekeningen van het

boekjaar 2000 werden niet herberekend in functie van het

nieuw referentiekader.

Naar ons oordeel, geeft de staat van activa en passiva afgeslo-

ten op 31 december 2001 evenals de staat van de werkings-

kosten, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële

toestand en de resultaten van de CREG in het kader van de

waarderingsregels aangenomen door het Directiecomité. 

Zonder de hierboven vermelde verklaring in het gedrang te

brengen, vestigen wij de aandacht op het feit dat de reke-

ningen van de CREG (de staat van activa en passiva evenals

de staat van de werkingskosten en de dekking van deze

kosten) voor het boekjaar 2001 opgesteld werden conform

de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 2001

betreffende het voorlopig systeem tot dekking van de wer-

kingskosten. Gezien het koninklijk besluit betreffende de

definitieve dekking van de werkingskosten nog niet werd

gepubliceerd, werden de rekeningen afgesloten door het

Directiecomité onder voorbehoud van de nog niet geregle-

menteerde bestemming van het eventuele saldo van de

opbrengsten ten opzichte van de kosten.

Het Directiecomité verstrekt hierover commentaar in zijn

jaarverslag.

André KILESSE 
Bedrijfsrevisor 
7 februari 2002

5. DE ACTIVITEITEN VAN DE CREG

5.1. De CREG binnen de CEER 

De CEER, die de koepel is van alle onafhankelijke energieregulato-

ren van de Europese Unie en Noorwegen, kwam in 2001 vijf keer

bijeen. De CREG nam aan alle vergaderingen deel.

De CEER besteedde nagenoeg uitsluitend aandacht aan de 

Pagina 57 | Jaarverslag 2001



dossiers die op de agenda van de fora van Firenze en Madrid

staan. Daarnaast besteedde de CEER ook aandacht aan het

voorstel van de Europese Commissie van een richtlijn tot wijzi-

ging van de richtlijnen van elektriciteit en gas, alsook aan het

voorstel van de Europese Commissie van een verordening

betreffende de voorwaarden inzake toegang tot het net voor

grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit137.

Binnen de CEER zijn er in 2001 vier werkgroepen en een

“workshop” actief geweest. De CREG deelt het voorzitter-

schap van een van deze werkgroepen met de Engelse ener-

gieregulator. Aan de twee andere werkgroepen en aan de

workshop neemt de CREG als gewoon lid deel. De drie werk-

groepen en de workshop waaraan de CREG meewerkte zijn:

- de werkgroep over de tarificatie van grensoverschrijdende

elektriciteitstransacties (“Cross-border transit working

group”). In 2001 leverde de werkgroep een significante bij-

drage tot het opstellen van het document “Proposal of the

CEER to accelerate the liberalisation of the European Energy

Market” en, in het bijzonder, tot het gedeelte over “Inter-

TSO payment scheme”. Bovendien bereidde de werkgroep

het document over “Guidelines for an Inter-TSO payments

scheme” voor. In de loop van 2001 werd dit document

door de werkgroep voorgelegd aan de verschillende betrok-

ken partijen. Deze raadplegingen leidden tot de uitwerking

van een nieuw document met als titel “CEER agenda for dis-

cussing and solving cross-border trade issues in electricity”.

Dit document zal begin 2002 afgewerkt worden;

- de werkgroep over gas (“Gas working group”) waarvan de

CREG het medevoorzitterschap verzekert. Tijdens de tweede

jaarhelft werkte deze groep voornamelijk aan het strategisch

document “Long term vision of a fully operational single

market for gas in Europe - A strategy paper” gecoördineerd

door de Europese Commissie. De groep nam actief deel aan

alle werkzaamheden van het Forum van Madrid door de

commentaar van de CEER te verwerken in alle documenten

die het Forum ter goedkeuring werden voorgelegd. In juli

2001 werd de CEER voor de eerste maal verzocht om docu-

menten op te stellen voor het Forum van Madrid. Op dat

ogenblik ging de groep over tot een herstructurering, waar-

bij ze de CREG verzocht samen met OFGEM haar voorzitter-

schap waar te nemen. De groep had tegen het eind van

2001 twee documenten voorbereid, getiteld:

i. “Calculation methodologies and transparency requi-

rements with regard to available capacities of gas

transmission”;

ii. “Guidelines for tariff structures pertaining to intrastate

and cross-border transport and transit”.

Alvorens deze documenten voor te leggen aan het Forum

van Madrid, raadpleegt de werkgroep in het bijzonder de

Federatie van operatoren van gasvervoernetten (GTE) en de

Duitse Minister van Economie. Omdat het geen onafhanke-

lijke regulator heeft, is Duitsland niet vertegenwoordigd in

de CEER;

- de werkgroep over fiscaliteit en leefmilieu (“Taxation and

environment working group”). In de loop van het voorbije

jaar kwam de werkgroep driemaal bijeen. De CREG nam

deel aan deze drie bijeenkomsten. Het voorstel om de elek-

triciteitsproductie met aanwending van hernieuwbare ener-

giebronnen te promoten door middel van een markt van

groene stroom certificaten (“Proposal to promote electricity

from renewable sources with a green certificates market”)

werd opgesteld en overgemaakt aan de voorzitter van de

CEER. De CEER is van oordeel dat de ideeën die in het voor-

stel vervat zijn in de toekomst verder uitgediept zullen kun-

nen worden, maar dat de werkgroep op korte termijn haar

werkzaamheden dient toe te spitsen op de toestand in elke

Lidstaat. Voor zover de activiteiten van de werkgroep betrek-

king hebben op gewestelijke bevoegdheidsmateries neemt

de CREG contact op met de Gewesten en vertegenwoordigt

ze hen, mits ze ermee akkoord gaan, op de vergaderingen;

- de workshop over de vergelijking tussen de vormen van

nationale regulering (“Workshop on comparative regula-

tion”). Deze workshop beoogt de diverse nationale vormen

van regulering te onderzoeken en onderling te vergelijken

om zo van elkaars ervaring te leren en te streven naar de

beste vormen van regulering in de verschillende landen die

lid zijn van de CEER. De workshop besteedde bijzondere

aandacht aan de onafhankelijkheid en de financiering van de

energieregulators, aan de samenwerking tussen de energie-

regulators en de mededingingsautoriteiten en aan de

bevoegdheden van de energieregulators ten opzichte van

de transmissienetbeheerders.
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In 2001 besliste de CEER tot de oprichting van drie nieuwe

werkgroepen en twee “taskforces”. De CREG zal aan de drie

nieuwe werkgroepen en aan een van de twee taskforces mee-

werken, namelijk:

- de werkgroep over de energieprijzen (“Energy prices

working group”). Deze werkgroep heeft als opdracht

een methodologie uit te werken en toe te passen voor de

vergelijking van de elektriciteits- en gasprijzen aan de

eindafnemers in de verschillende deelnemende landen;

- de werkgroep “Peak load and balancing energy working

group”. Deze werkgroep heeft als opdracht de problemen

inzake de dekking van de pieklading en het evenwicht

tussen productie en verbruik te onderzoeken;

- de werkgroep over de bevoorradingszekerheid

(“Security of supply working group”). De CEER dient

de precieze thema’s nog te bepalen die deze werkgroep

prioritair zal behandelen en zal daartoe in de lente van

2002 een seminarie organiseren;

- de taskforce over de interconnecties (“Interconnections

taskforce”) die tot taak heeft te bestuderen hoe de regu-

lering kan verbeterd worden om investeringen in de

transnationale vervoersinfrastructuur van elektriciteit en

gas te bevorderen.

5.2. De activiteiten van 
het voorzitterschap en 
de verschillende directies 

5.2.1. Het voorzitterschap

Aan de taken van coördinatie, raadpleging en externe relaties

die de voorzitter van bij het ontstaan van de CREG vervuld

heeft, werd er in 2001 een vierde taak toegevoegd, namelijk de

relaties met de Algemene Raad van de CREG. 

Coördinatie

Zoals in 2000 heeft de voorzitter ook in 2001 het voorzitten

van het Directiecomité in actieve zin opgevat. Zij heeft er aldus

steeds op toegezien dat de beslissingen van het Directiecomité

coherent zijn, hetgeen garandeert dat zij dezelfde beleidslijn

volgen. Deze coherentie is bevorderlijk voor de concurrentie

op de elektriciteits- en gasmarkt. De voorzitter heeft er ook

naar gestreefd dat alle beslissingen van het Directiecomité

de wetgeving in het algemeen en deze inzake elektriciteit en

gas in het bijzonder steeds eerbiedigen. De onderlinge cohe-

rentie en de bezorgdheid om steeds binnen de grenzen van

de wet te blijven verklaren zonder twijfel waarom de soms

toch wel delicate en voor de sector innovatieve beslissingen

niet voor een rechtscollege aangevochten werden.

In 2001 betekende deze coördinerende taak ook dat de

voorzitter de redactie op zich heeft genomen van:

- de studie over het voorstel van de Europese Commissie

van een richtlijn tot wijziging van de richtlijnen van 

elektriciteit en gas138;

- de studie over het voorstel van de Europese Commissie

van een verordening betreffende de toegangsvoor-

waarden tot het netwerk voor grensoverschrijdende 

uitwisselingen van elektriciteit139;

- de diverse adviezen over de kandidaturen voor het mandaat

van onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van de

beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit140.

Algemene Raad

Overeenkomstig het voornoemd koninklijk besluit van 3 mei

1999 zetelt de voorzitter van het Directiecomité met raadge-

vende stem in de Algemene Raad. De voorzitter heeft deze

taak niet voor 13 februari 2001 kunnen opnemen omdat de

Algemene Raad pas dan in functie trad. 

Vanuit deze brugfunctie tussen het Directiecomité en de

Algemene Raad heeft de voorzitter van het Directiecomité

gestreefd naar een zo groot mogelijke transparantie en een zo

uitgebreid mogelijke samenwerking tussen de beide organen

van de CREG. Deze bekommernis om transparantie is terug te

vinden in het huishoudelijk reglement van de CREG141. Om de

transparantie van de Algemene Raad ten opzichte van het

Directiecomité te bevorderen bespreekt de voorzitter wekelijks

de activiteiten van de Algemene Raad op de vergadering van
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138 CREG, studie (F) 010601-CDC-33, 1 juni 2001.
139 CREG, studie (F) 010601-CDC-32, 1 juni 2001.
140 CREG, adviezen (A) 010713-CDC-36 tot 46, 13 juli 2001; CREG, advies (A) 010719-CDC-47,

19 juli 2001; CREG adviezen (A) 011011-CDC-56 tot 61, 11 oktober 2001; CREG, advies (A)
011206-CDC-68, 6 december 2001.

141 Zie dit deel, 3..



het Directiecomité en laat hij zich in de Algemene Raad

steeds vergezellen door de directeurs van wie er dossiers

op de dagorde ingeschreven zijn.

Raadpleging

De raadpleging van alle actoren op de elektriciteits- en gas-

markt was in 2000 zonder twijfel een innovatie. In 2001 is zij

reeds een traditie geworden. Er zijn indicaties dat de traditio-

neel geraadpleegde actoren zich speciaal met het oog op deze

consultatie georganiseerd hebben. Zo slagen velen onder hen

erin om binnen verbazend korte termijnen, welke op hun beurt

zijn ingegeven door de termijnen die aan het Directiecomité

worden opgelegd, toch hun advies te verstrekken.

Ook blijkt deze toch nog jonge traditie van raadpleging reeds

over enige bekendheid te beschikken. Meer en meer onder-

nemingen nemen spontaan contact op met de CREG om hun

problemen, behoeften en standpunten uit te leggen. De voor-

zitter en de bevoegde directeurs gebruiken deze contacten

om bij het uitstippelen van hun beleid rekening te houden

met de realiteit op de elektriciteits- en gasmarkt. Op basis van

deze spontane contacten en op voorstel van zijn voorzitter

heeft het Directiecomité het actieprogramma betreffende de

actuele problemen op de elektriciteitsmarkt142 opgesteld.

Externe relaties

Ten opzichte van 2000 is, op één uitzondering na, de

werkomgeving van de CREG, dezelfde gebleven: de

binnenlandse politieke overheden (federale Regering en

Gewesten), de Europese politieke overheid (de Europese

Commissie143), de Europese collega-regulatoren, de markt-

actoren (vervoerders, producenten, leveranciers, verbrui-

kers), de werknemers van de elektriciteits- en gassector, de

milieuorganisaties en dergelijke.

De enige uitzondering is de Vlaamse energieregulator, de

VREG, waarvan de voorzitter op 1 december 2001 in func-

tie is getreden. Een eerste officieel contact tussen de voor-

zitter van het Directiecomité en deze van de VREG vond

plaats op 11 december 2001. Hierop spraken zij af te

onderzoeken op welke manier een zo ruim mogelijke en

efficiënte samenwerking mogelijk is.

De oprichting van de VREG is echter niet de enige

nieuwigheid op het gebied van de externe relaties van de

CREG. De CREG heeft tevens afgesproken om bilateraal

nauw samen te werken met de energieregulatoren van

Frankrijk en Nederland. In dit kader zal de voorzitter gere-

geld samenkomen met de respectievelijke voorzitters van

de Franse en Nederlandse energieregulator om na te gaan

of en op welk niveau bilaterale acties dienen ondernomen

te worden. In dit opzicht dient vermeld te worden dat de

CREG, in uitvoering van haar actieprogramma betreffende

de actuele problemen op de elektriciteitsmarkt144, samen met

haar Franse collega, een gemeenschappelijk communiqué145

en werkplan heeft opgesteld betreffende het beheer van

de koppelingen tussen het Belgische en Franse transmis-

sienet voor elektriciteit. 

5.2.2. De directie voor de technische 
werking van de elektriciteitsmarkt

Deze directie voltooide de in 2000 aangevatte studie met de

titel “Study on methodologies for establishing a system for

cross-border transmission tarification in the internal electricity

market”. Deze studie, die werd toevertrouwd aan professoren

Glavitsch en Andersson van het “Institut fédéral Suisse de

Technologie” in Zurich, is bedoeld om de belangen te verde-

digen van de gebruikers van de koppelnetten en van het

Belgisch transmissienet die vaak voor transit gebruikt worden.

Ze leidde tot de bepaling van een realistische methode voor

de toewijzing van de kosten veroorzaakt op de netten die voor

transit gebruikt worden aan de netbeheerders van de landen

die voor deze transit verantwoordelijk zijn.

Voorts onderzocht deze directie de dossiers die aanleiding

gaven tot: 

- het advies en de studie betreffende het technisch

reglement146;

- de studie in verband met de veiling van de capa-

citeiten van de koppelverbindingen aan de Frans-

Belgische grens147;
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142 CREG, studie (F) 011025-CDC-64, 25 oktober 2001.
143 In dit verband vulde de CREG twee vragenlijsten van de Europese Commissie in: “Survey on

implementation and results of electricity and gas directives” en “European energy infrastruc-
ture initiative”.

144 CREG, studie (F) 011025-CDC-64, 25 oktober 2001, samengevat in het eerste deel van dit
rapport, 1.2.3., b.1. .

145 Gemeenschappelijk communiqué CREG - CRE: Actieplan voor de verbetering van de voor-
waarden voor het uitwisselen van elektrische energie tussen België en Frankrijk, 29 november
2001 (onder andere beschikbaar op de website van de CRE, www.cre.fr).

146 CREG, advies (A) 010424-CDC-30, 24 april 2001; CREG, studie (F) 010328-CDC-25, 
28 maart 2001, evenals het erratum van 5 april 2001.

147 CREG, studie (F) 011129-CDC-67, 29 november 2001.



- de voorstellen in verband met de aanvragen voor

de toekenning van domeinconcessies (vier in totaal148)

en voor productievergunningen (drie in totaal149).

In samenwerking met de administratieve directie werkte

deze directie ook aan het opstellen van de adviezen over:

- het voorontwerp van koninklijk besluit houdende wijzi-

ging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000150; 

- de openbare dienstverplichtingen151;

- de vergunningen voor de levering van elektriciteit

door tussenpersonen152; 

- de markt voor elektriciteit die wordt geproduceerd op

basis van hernieuwbare energiebronnen153. 

In samenwerking met de directie voor de controle van de

prijzen en rekeningen van de elektriciteit werkte ze aan het

opstellen van het voorstel van koninklijk besluit betreffende

de algemene tariefstructuur van de beheerders van de

distributienetten voor elektriciteit154.

De directie nam eveneens deel aan het Forum van Firenze. Ze

maakte deel uit van de werkgroep “Cross-border transit wor-

king group” van de CEER in het kader van de voorbereiding van

de dossiers over de grensoverschrijdende uitwisselingen. Ze

nam eveneens deel aan de eerste vergadering van de werk-

groep “Peak load and balancing energy working group” die

belast is met problematiek van de productie bij piekbelasting en

met het evenwicht tussen productie en verbruik. 

Overeenkomstig artikel 3 van de elektriciteitswet startte de direc-

tie met het opstellen van een indicatief programma van de pro-

ductiemiddelen die de periode 2002-2011 dekken. Ze ging met

name over tot het verzamelen van gegevens en selecteerde diver-

se belangrijke varianten inzake de evolutie van de vraag. Ze def-

inieerde typescenario’s die representatief zijn voor de mogelijke

situatie in de toekomst en voerde simulaties uit van de exploitatie

van het Belgische systeem. Begin 2002 zal het indicatief pro-

gramma ter goedkeuring aan de Minister worden voorgelegd. 

5.2.3. De directie voor de controle van de prij-
zen en rekeningen van de elektriciteit 

In 2001 voltooide deze directie twee studies die eind

2000 waren aangevat:

- de studie over de fondsen en provisies in de

nucleaire sector155;

- de studie over het wetsontwerp tot wijziging

van de elektriciteitswet156. 

Voorts onderzocht ze de dossiers die aanleiding gaven tot:

- de richtlijnen met betrekking tot het tariefbe-

leid en de aanpassing ervan157;

- de studie in verband met de methodologie voor

de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in

België met de vier buurlanden158; 

- de studie over de impact van het protocolak-

koord tussen CPTE, de Belgische staat en Publi-T159

op de tarieven;

- het voorstel van koninklijk besluit betreffende

de algemene tariefstructuur van de beheerders

van de distributienetten voor elektriciteit160. 

Samen met de directie voor de technische werking van de

elektriciteitsmarkt, werkte ze aan het opstellen van voor-

stellen in verband met de aanvragen voor de toekenning

van domeinconcessies161. Samen met het voorzitterschap

werkte ze aan het opstellen van adviezen in verband met

de kandidaturen voor het mandaat van onafhankelijk

bestuurder in de Raad van Bestuur van de beheerder van

nationaal transmissienet voor elektriciteit162. Tot slot werk-

te ze samen met de administratieve directie ook aan het

opstellen van het advies over de openbare dienstverplich-

tingen163 en aan de studie in verband met de samenwer-

king tussen de CREG en het Controlecomité164.
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148 CREG, voorstel (E) 011108-CDC-62, 8 november 2001; CREG, voorstel (E) 011129-CDC-66,
29 november 2001, alsook de dossiers ELECTRABEL-JAN DE NUL (300 MW) en FINA-EOLIA
die niet werden afgerond op 31 december 2001. 

149 CREG, voorstel (E) 010920-CDC-51, 20 september 2001; CREG, voorstel (E) 011115-CDC-
52 van 15 november 2001, alsook het dossier ELECTRABEL COCKERILL SAMBRE Luik dat
niet werd afgerond op 31 december 2001.  

150 CREG, advies (A) 010906-CDC-29, 6 september 2001.
151 CREG, advies (A) 010907-CDC-49, 7 september 2001.  
152 CREG, advies (A) 010910-CDC-53, 10 september 2001.
153 CREG, advies (A) 010628-CDC-35, 28 juni 2001.
154 CREG, voorstel (C) 011004-CDC-27, 4 oktober 2001.
155 CREG, studie (F) 010315-CDC-24, 22 maart 2001 en erratum van 24 april 2001. 
156 CREG, studie (F) 010112-CDC-22, 12 januari 2001.

157 CREG, richtlijnen met betrekking tot het tariefbeleid en met betrekking tot de billijke winst-
marge in het bijzonder ten aanzien van de beheerder van het nationaal transmissienet voor
elektriciteit, 1 februari 2001, alsook de aangepaste richtlijnen, 7 juni 2001.

158 CREG, studie (F) 010927-CDC-50, 27 september 2001 en erratum van 22 oktober 2001.
159 CREG, studie (F) 011115-CDC-65, 15 november 2001.
160 CREG, voorstel (C) 011004-CDC-27, 4 oktober 2001.
161 CREG, voorstel (E) 011108-CDC-62, 8 november 2001; CREG, voorstel (E) 011129-CDC-66,

29 november 2001.  
162 CREG, adviezen (A) 010713-CDC-36 tot 46, 13 juli 2001; CREG, advies (A) 010719-CDC-47,

19 juli 2001; CREG, adviezen (A) 011011-CDC-56 tot 61, 11 oktober 2001; 
CREG, advies (A) 011206-CDC-68, 6 december 2001. 

163 CREG, advies (A) 010907-CDC-49, 7 september 2001.  
164 CREG, studie (F) 011115-CDC-55, 15 november 2001.



5.2.4. De directie voor de technische werking
van de gasmarkt 

Deze directie onderzocht de dossiers die aanleiding gaven tot:

- het voostel van indicatief plan165; 

- het advies over de voorwaarden voor de levering

van aardgas en de toekenning van de leverings-

vergunningen166;

- de studie over de openbare dienstverplichtingen

inzake gas167;

- het tweede deel van de studie over de splitsing

van DISTRIGAS168.

In het kader van de bijstand aan de marktactoren stelde de

directie een gebruiksaanwijzing op voor het opstellen van een

dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor

aardgas. Deze gebruiksaanwijzing is gepubliceerd op de inter-

netsite van de CREG. 

Op eigen initiatief voerde ze twee onderzoeken uit: één over

de noden en verwachtingen van de verbruikers in verband

met de garantie van de levering van aardgas na de liberalise-

ring van de aardgasmarkt en de prijs die ze bereid zijn voor

deze garantie te betalen en een andere over de mechanismen

gebruikt in acht Lidstaten van de Europese Unie om de

bevoorradingszekerheid in gas te waarborgen. 

Samen met de directie voor de controle van de prijzen en

rekeningen van het gas werkte de directie aan het opstellen

van het voorstel betreffende de algemene tariefstructuur van

de aardgasvervoersondernemingen169. Ze werkte tevens

samen met de directie voor de technische werking van de

elektriciteitsmarkt in het kader van het indicatief programma

van de productiemiddelen voor elektriciteit. 

Sinds september neemt de directie het co-voorzitterschap

waar van de “Gas working group” van de CEER. In die hoe-

danigheid stelde ze een document op over de transparantie-

vereisten inzake de toewijzing van de vervoerscapaciteit van

gas (met inbegrip van de opslag en de activiteit van vloeibaar

aardgas). Deze aanbevelingen werden in vele vergaderingen

verdedigd in het licht van hun aanneming door het Forum

van Madrid in februari 2002. 

Ze bereidde het voorstel van gedragscode voor inzake toe-

gang tot de vervoersnetten bedoeld in artikel 15/5, §3, van

de gaswet dat begin 2002 aan de Minister zal worden

voorgelegd. Bovendien startte de directie met het onder-

zoek van de aanvragen voor leveringsvergunningen voor

aardgas. Eind 2001 waren er vier aanvragen ingediend

waarover begin 2002 advies zal worden verstrekt. 

5.2.5. De directie voor de controle van de
prijzen en rekeningen van het gas

Deze directie onderzocht de dossiers die aanleiding gaven tot:

- het voorstel betreffende de algemene tariefstruc-

tuur van de aardgasvervoers-ondenemingen170;

- de studie in verband met het voorstel tot splitsing

van DISTRIGAS171. 

De directie werkte samen met de administratieve directie

aan het opstellen van de studie over de samenwerking

tussen de CREG en het Controlecomité172.

Ze nam deel aan het Forum van Madrid evenals aan de voor-

bereidende vergaderingen, aan de vergaderingen van de CEER

en maakte deel uit van de “Gas working group” van de CEER.

De directie startte met een indicatieve vergelijking tussen de

tarieven die FLUXYS hanteert voor het vervoer van aardgas

en die van verschillende Europese operatoren. De grote lij-

nen van die vergelijking zijn terug te vinden in het tweede

deel, 2.5.2., van dit verslag. Samen met de directie voor de

technische werking van de gasmarkt werkte de directie ook

aan het opstellen van het voorstel van gedragscode. 

5.2.6. De directie voor marktcontentieux

De directie voor marktcontentieux onderzocht de dossiers die

aanleiding gaven tot:

- het voorstel van koninklijk besluit houdende vast-

stelling van het reglement van de Bemiddelings-

en arbitragedienst173;
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165 CREG, voorstel (F) 011018-CREG-54, 18 oktober 2001.
166 CREG, advies (A) 010517-CDC-31, 17 mei 2001.
167 CREG, studie (F) 010628-CREG-34, 28 juni 2001.
168 CREG, studie (F) 011022-CDC-63, 22 oktober 2001.
169 CREG, voorstel (C) 011213-CDC-48, 13 december 2001.

170 CREG, voorstel (C) 011213-CDC-48, 13 december 2001.
171 CREG, studie (F) 011022-CDC-63, 22 oktober 2001. 
172 CREG, studie (F) 011115-CDC-55, 15 november 2001.
173 CREG, voorstel (C) 010412-CDC-26, 1 juni 2001.



- de studie over de bijdragen voor de tussenkomsten

van de Bemiddelings- en arbitragedienst174.

De directie heeft meegewerkt, samen met de directie

voor de technische werking van de elektriciteitsmarkt,

aan de juridische aspecten van de studie175 en het

advies176 betreffende het technisch reglement, alsook

aan de studie over de veiling van de capaciteiten van

de koppelverbindingen aan de Frans-Belgische grens177.

De directie heeft eveneens meegewerkt, samen met de

directie voor de technische werking van de gasmarkt,

aan de juridische aspecten van het voorstel van

gedragscode dat voorbereid wordt.

Tot slot nam de directie voor marktcontentieux deel

aan de “Workshop on comparative regulation” van de

CEER.

5.2.7. De administratieve directie 

Net als in 2000 heeft de administratieve directie de

andere directies van de CREG ondersteund in het uit-

voeren van hun taken en heeft ze ingestaan voor de

algemene dienstverlening die nodig is voor het functi-

oneren van de CREG. De administratieve directie is

gestructureerd in drie activiteitspolen: de algemene

administratie, de financiële dienst en de studie- en

documentatiedienst. 

Naast de courante opdrachten (personeelsbeheer,

logistieke organisatie, onthaal van de bezoekers, enz.),

bestonden de belangrijkste taken die de algemene admi-

nistratie van de CREG in 2001 uitvoerde uit: 

- de organisatie van het secretariaat van de Algemene

Raad vanaf zijn installatie; 

- het voltooien van de sociale documentatie bestemd

voor de personeelsleden;

- de creatie van een logo en een grafisch charter voor

alle papieren en elektronische documenten die wor-

den uitgestuurd door de CREG (in samenwerking

met een adviesbureau voor communicatie);

- het bouwen van een internetsite waarop alle niet ver-

trouwelijke adviezen, voorstellen, beslissingen, onder-

zoeken en studies van de CREG te raadplegen zijn;

- de ontwikkeling van meerdere databanken die bestemd

zijn voor de verschillende diensten van de CREG;

- de vertaling van de officiële documenten van de

CREG, van de processen-verbaal en van diverse 

andere interne documenten van de CREG;

- het bijhouden van het register met de adviezen,

voorstellen, beslissingen en studies van de CREG.

De financiële dienst van zijn kant stond in voor het dagelijkse

beheer van de geldelijke middelen en voor het voeren van de

boekhouding. Voorts was deze dienst belast met de voorberei-

ding van de tussentijdse financiële rapporten die worden voor-

gelegd aan het Directiecomité en met de budgetcontrole.

In de loop van het jaar 2001 heeft de ploeg van de studie- en

documentatiedienst van de CREG zich van de volgende taken

gekweten:

- het opstellen en updaten van een juridische databank,

wat met name de coördinatie van de teksten inhoudt; 

- de medewerking aan het opstellen van adviezen,

voorstellen, beslissingen en studies van de andere

directies, het verifiëren van hun coherentie en hun

opmaak en de vertalingen ervan;

- het analyseren van de opvolging van de adviezen,

voorstellen, beslissingen en studies van de CREG;

- het uitvoeren van juridische en economische studies

ter ondersteuning van de andere directies; 

- deelname aan de werkgroep van de CEER over de fis-

caliteit en het leefmilieu “Taxation and environnement

working group”;

- de coördinatie van de redactie van het jaarverslag van

de CREG;

- de creatie van een catalogus met een overzicht van de

niet-vertrouwelijke publicaties van de CREG; 
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174 CREG, studie (F) 010419-CDC-28, 1 juni 2001.
175 CREG, studie (F) 010328-CDC-25, 28 maart 2001.
176 CREG, advies (A) 010424-CDC-30, 24 april 2001.
177 CREG, studie (F) 011129-CDC-67, 29 november 2001.



- het centrale beheer van het verwerven van documenten

en van de abonnementen op kranten en tijdschriften;

- het opzoeken van alle mogelijke documentatie;

- de creatie van een databank met alle documentatie

die beschikbaar is bij de CREG; 

- de archivering en de updating van de dossiers van ver-

gunningsaanvragen; 

- de realisatie van een dagelijks persoverzicht over de elek-

triciteits- en gasmarkt bestemd voor alle personeelsleden

van de CREG en voor de leden van de Algemene Raad.

Voorts onderzocht de administratieve directie de dossiers

die aanleiding gaven tot: 

- het advies over de openbare dienstverplichtingen178;

- het advies over het voorontwerp van koninklijk

besluit houdende wijziging van koninklijk besluit

van 11 oktober 2000179;

- het voorstel van huishoudelijk reglement van de CREG180;

- de studie in verband met de samenwerking tussen

de CREG en het Controlecomité181;

- het advies over de markt voor elektriciteit die

wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare

energiebronnen182;

- het advies over de vergunningen voor de levering

van elektriciteit door tussenpersonen183. 

5.3.De Algemene Raad 

Op woensdag 21 februari 2001 installeerde de

Staatssecretaris officieel de Algemene Raad. 

Na de stichtingsbijeenkomst van 21 februari 2001 verga-

derde de Algemene Raad tien keer. 

De Algemene Raad vroeg het Directiecomité om een

raming te maken van de impact van het bijkomende pro-

tocolakkoord in verband met het beheer van het trans-

missienet en hij vroeg een verduidelijking over de

bestemming van de meerwaarde die deze operatie

opbrengt en over de manier waarop ze wordt opgeno-

men in de rekeningen die door de CREG moeten worden

onderzocht. Deze vraag leidde tot de studie die werd

gerealiseerd door het Directiecomité in verband met de

impact die het protocolakkoord tussen CPTE, de Belgische

staat en Publi-T op de tarieven heeft184. 

De Algemene Raad sprak zich uit over de voorstellen, de stu-

dies en de adviezen van het Directiecomité, waarvan hij een

onderzoek nodig achtte. Zo stelde hij negen werkgroepen

samen die de dossiers bespraken en het standpunt van de

Algemene Raad voorbereidden: 

- de werkgroep “Technisch reglement”, die de studie

behandelde over het technisch reglement185; 

- de werkgroep “Huishoudelijk reglement”, die het

voorstel van huishoudelijk reglement van de CREG

bestudeerde186;

- de werkgroep “Tariefstructuur elektriciteit”, die zich

over het koninklijk besluit van 4 april 2000 betreffende

de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en

procedures inzake de tarieven en de boekhouding van

de beheerder van het nationaal transmissienet voor

elektriciteit boog om een advies uit te brengen over

het voorstel van koninklijk besluit betreffende de alge-

mene tariefstructuur van de beheerders van de distri-

butienetten voor elektriciteit187;

- de werkgroep “Openbare dienstverplichtingen in de

Gassector”, die de studie over de openbare dienstver-

plichtingen in de gassector188 behandelde;
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178 CREG, advies (A) 0109107-CDC-49, 7 september 2001.
179 CREG, advies (A) 010906-CDC-29, 6 september 2001.
180 CREG, voorstel (C) 010823-CREG-23, 23 augustus 2001.
181 CREG, studie (F) 011115-CDC-55, 15 november 2001.
182 CREG, advies (A) 010628-CDC-35, 28 juni 2001. 
183 CREG, advies (A) 010910-CDC-53, 10 september 2001.

184 CREG, studie (F) 011115-CDC-65, 15 november 2001.
185 CREG, studie (F) 0100328-CDC-25, 28 maart 2001 en erratum van 5 april 2001.
186 CREG, voorstel (C) 010823-CREG-23, 23 augustus 2001.
187 CREG, voorstel (C) 011004-CDC-27, 4 oktober 2001.
188 CREG, studie (F) 010628-CREG-34, 28 juni 2001.



- de werkgroep “Indicatief tienjarenplan”, die zich over

het voorbereidende werkdocument op het indicatieve

plan boog en die het advies van de Algemene Raad op

het indicatieve plan voorbereidde189; 

- de werkgroep “Europese voorstellen”, die een advies

uitbracht over de studie in verband met het voorstel

van richtlijn van de Europese Commissie tot wijziging

van de elektriciteits- en gasrichtlijnen190 en een advies

formuleerde over de studie over het voorstel van ver-

ordening van de Europese Commissie betreffende de

voorwaarden inzake toegang tot het net voor grens-

overschrijdende uitwisselingen van elektriciteit191;

- de werkgroep “Tariefstructuur aardgas”, die een

advies uitbracht in verband met het voorstel betref-

fende de algemene tariefstructuur van de aardgasver-

voers-ondernemingen192;

- de werkgroep “Methodologie”, die opmerkingen for-

muleerde in verband met de studie over de methodo-

logie voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in

België met de vier buurlanden193;

- de werkgroep “Samenwerking CREG-CCEG”, die de

studie besprak over de samenwerking tussen de CREG

en het Controlecomité194. 
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189 CREG, voorstel (F) 011018-CREG-54, 18 oktober 2001.
190 CREG, studie (F) 010601-CDC-33, 1 juni 2001
191 CREG, studie (F) 010601-CDC-32, 1 juni 2001
192 CREG, voorstel (C) 011213-CDC-48, 13 december 2001.
193 CREG, studie (F) 010927-CDC-50, 27 september 2001 en erratum van 22 oktober 2001.
194 CREG, studie (F) 011115-CDC-55, 15 november 2001.



Bijlagen

Deel 4 



1. LIJST VAN AFKORTINGEN

Elektriciteitsrichtlijn:

richtlijn 96/92/EG betreffende gemeenschappe-

lijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

Gasrichtlijn:

richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappe-

lijke regels voor de interne markt voor aardgas 

CEER: 

Council of European Energy Regulators

Controlecomité: 

Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas

Directiecomité: 

Directiecomité van de CREG

Algemene Raad: 

Algemene Raad van de CREG

CRE: 

Commission de Régulation de l’Electricité

(Frankrijk)

ETSO:

European Transmission System Operators

FIGAS: 

Verbond van de Gasnijverheid

GTE: 

Gas Transmission Europe (Federatie van operato-

ren van gasvervoernetten)

Elektriciteitswet: 

wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt

Gaswet:

wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van

gasachtige producten en andere door middel van

leidingen

NTPA: 

onderhandelde toegang van derden tot het net

Indicatief plan: 

voorstel van de CREG (F) 011018-CREG 54 van

indicatief plan van bevoorrading in aardgas

RTPA: 

gereguleerde toegang van derden tot het net

Staatssecretaris: 

de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame

Ontwikkeling

VREG: 

Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits-

en gasmarkt. 
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2. LIJST VAN DE LEDEN VAN 
DE RAAD VAN EUROPESE
ENERGIEREGULATOREN
(CEER) 

Austria

Mr. Walter Boltz, Chairman

Elektrizitäts-Control

Rudolfsplatz 13a

1010 Vienna

Tel.: 43 1 24 72 42 01

Fax.: 43 1 24 72 49 02

e-mail: Walter.Boltz@el-co.at

Belgium

Mrs Christine Vanderveeren, President

Commission for the Regulation of Electricity

and Gas

Rue de l’Industrie, 26-38

1040 BRUSSELS

Tel.: 32 2 289 76 82

Fax: 32 2 289 76 99

e-mail: vanderveeren@creg.be

Denmark

Mr. Hans Henrik H. Østergaard, Chairman

Danish Energy Regulatory Authority

(Energitilsynet)

Noerregade 49

1165 Copenhagen K

Tel.: 45 33 17 70 00

Fax: 45 33 32 61 44

e-mail: et@ks.dk

Finland

Mrs Asta Sihvonen-Punkka, Director

The Electricity Market Authority

Etelainen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

Tel.: 358 9 62 20 36 11

Fax: 358 9 62 21 911

e-mail: asta.sihvonen-punkka@energiamark-

kinavirasto.fi

France

Mr. Jean Syrota, President

Commission de Régulation de l’Electricité

2 rue du Quatre-Septembre

75084 Paris Cedex 02

Tel.: 33 1 44 50 41 10

Fax: 33 1 44 50 41 11

e-mail: jean.syrota@cre.fr

Great-Britain

Mr. Callum McCarthy, Director General

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

Tel.: 44 207 901 74 90

Fax: 44 207 901 70 62

e-mail: callum.mccarthy@ofgem.gov.uk

Greece

Mr. Pantelis Capros, Chairman

RAE-Regulatory Authority for Energy

69 Panepistimiou Street & Aiolou Street

Athens 10431

Tel.: 30 1 372 74 00

Fax: 30 1 325 54 60

e-mail: kapros@rae.gr

Ireland

Mr. Tom Reeves, Commissioner

Commission for Electricity Regulation

Plaza House

Belgard Road

Dublin 24

Tel.: 353 1 4000 800

Fax: 353 1 4590 086

e-mail: treeves@cer.ie
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Italy

Mr. Pippo Ranci, President

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

5 Piazza Cavour

20121 Milano

Tel.: 39 02 65 56 52 01

Fax: 39 02 65 56 52 78

e-mail: pranci@autorita.energia.it

Luxembourg

Mrs. Odette Wagener, Director

Institut Luxembourgeois de Régulation

45A avenue Monterey

L-2922 Luxembourg

Tel.: 352 45 88 45 28

Fax: 352 45 88 45 88

e-mail: odette.wagener@ilr.etat.lu

Netherlands

Mr. Jacques de Jong, Director

Dutch Electricity Regulator

Box 16 326

2500 BH Den Haag

Tel.: 31 70 330 35 01

Fax: 31 70 330 35 35

e-mail: j.j.deJongl@minez.nl

Northern Ireland

Mr. Douglas McIldoon, Director General

Office for Regulation of Electricity and Gas

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast BT1 5 EE

Tel.: 44 2890 31 15 75

Fax: 44 2890 31 17 40

e-mail: Bernie.Magill@OFREGNI.gov.uk

Norway

Mr. Jan Moen, Director of Regulation and DSM

Norwegian Water Resources & Energy Directorate

Middelthunsgate 29

P.O. Box 5091 Majorstua

0301 Oslo

Tel.: 47 22 95 91 42

Fax: 47 22 95 90 99

e-mail: janm@eunet.no

Portugal

Mr. Jorge Vasconcelos, Chairman

Entidade Reguladora do Sector Eléctrico

Edifício Restelo - Rua Dom Cristóvão da

Gama n° 1 - 3°

1400-113 Lisboa

Tel.: 351 21 303 32 33

Fax: 351 21 303 32 01

e-mail: jvasconcelos@erse.pt

Spain 

Mr. D. Pedro María Meroño Velez, Presidente

Comisión Nacional de Energia

Marqués del Duero 4

28001 Madrid

Tel.: 34 91 432 96 02

Fax: 34 91 577 13 62

e-mail: pmv@cne.es

Sweden

Mr. Håkan Heden, Deputy Director General

Swedish National Energy Administration

Office of the Electricity and Gas Regulator

P.O. Box 310

631 04 Eskilstuna

Tel.: 46 16 544 20 02

Fax: 46 16 544 20 99

e-mail: hakan.heden@stem.se
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3. LIJST VAN AKTEN VAN DE CREG IN DE LOOP VAN HET JAAR 2001 
NUMMER

(F)010112-CDC-22

(C)010823-CREG-23

(F)010315-CDC-24

+ erratum

(F)010328-CDC-25

+ erratum

(C)010412-CDC-26

(C)011004-CDC-27

(F)010419-CDC-28

(A)010906-CDC-29

(A)010424-CDC-30

(A)010517-CDC-31

(F)010601-CDC-32

(F)010601-CDC-33

(F)010628-CREG-34

(A)010628-CDC-35

(A)010713-CDC-36 tot 46

(A)010719-CDC-47

(C)011213-CDC-48

(A)010907-CDC-49

(F)010927-CDC-50

+ erratum

(E)010920-CDC-51

(E)011115-CDC-52

(A)010910-CDC-53

(F)011018-CREG-54

(F)011115-CDC-55

(A)011011-CDC-56 tot 61

(E)011108-CDC-62

(F)011022-CDC-63

(F)011025-CDC-64

(F)011115-CDC-65

(E)011129-CDC-66

(F)011129-CDC-67

(A)011206-CDC-68

TITEL
Richtlijnen met betrekking tot het tariefbeleid en met betrekking tot de billijke winstmarge in

het bijzonder ten aanzien van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit

Aangepaste richtlijnen met betrekking tot het tariefbeleid en betrekking tot de billijke winstmarge

in het bijzonder ten aanzien van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit

Studie over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de

organisatie van de elektriciteitsmarkt

Voorstel van huishoudelijk reglement van de Commissie voor de Regulering van de

Elektriciteit en het Gas

Studie over de provisies en fondsen in de nucleaire sector

Studie over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 11

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Voorstel van koninklijk besluit houdende vaststelling van het reglement van de Bemiddelings-

en arbitragedienst van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Voorstel van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes

en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders van de

distributienetten voor elektriciteit

Studie over de bijdragen voor de tussenkomsten van de Bemiddelings- en arbitragedienst van

de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas bedoeld in artikel 25, §3, 

eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen

voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 11

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden

voor de levering van aardgas en de toekenning van de leveringsvergunningen

Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een verordening betreffende de 

toegangsvoorwaarden tot het netwerk voor grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit

Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een richtlijn tot wijziging van

de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de

interne markt van elektriciteit en aardgas

Studie over de openbare dienstverplichtingen in de gas-sector

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de markt voor elektriciteit die

op basis van hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt

Adviezen over de kandidaturen voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder in de

raad van bestuur van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit

Advies over de kandidatuur voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder in de raad

van bestuur van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit

Voorstel van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes

en procedures inzake de tarieven en boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen

actief op het Belgische grondgebied

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel

21 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Studie over de methodologie voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met

de vier buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000

Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de verbouwing

van de centrale te Kallo195

Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant l’augmentation de

puissance de la 2ème unité de la centrale de Tihange196

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergunningen voor de 

levering van elektriciteit en de transactievergunningen voor elektriciteit door tussenpersonen

Voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas

Studie over het voorontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten van samenwerking

bepaalt tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en het

Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas

Adviezen over de kandidaturen voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder in de

raad van bestuur van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit

Voorstel betreffende de aanvraag door de N.V.

C-POWER van een domeinconcessie met betrekking tot een 100 MW-offshore 

windenergiepark ter hoogte van Wenduinebank197

Studie over het voorstel tot splitsing van Distrigas N.V.

Studie over de actuele problemen op de elektriciteitsmarkt

Studie over de impact van het aanvullend protocol van 8 oktober 2001, met betrekking

tot de transmissienetbeheerder, gesloten tussen de Belgische Staat, de N.V. Electrabel,

de N.V. SPE, de C.V.B.A. CPTE en de C.V.B.A. Publi-T 

Voorstel betreffende de aanvraag door de Tijdelijke Vereniging Electrabel -

Ondernemingen Jan de Nul van een domeinconcessie met betrekking tot een 100 MW-

offshore windenergiepark ten noorden van de Vlakte van de Raan198

Studie over het voorstel van ELIA voor de veiling van de capaciteiten van de koppelver-

bindingen aan de Frans-Belgische grens

Advies over de kandidatuur voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder in de raad

van bestuur van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit

DATUM DOCUMENT
01.02.2001

07.06.2001

12.01.2001

23.08.2001

22.03.2001

+ 24.04.2001

28.03.2001

+ 05.04.2001

01.06.2001

04.10.2001

01.06.2001

06.09.2001

24.04.2001

17.05.2001

01.06.2001

01.06.2001

28.06.2001

28.06.2001

13.07.2001

19.07.2001

13.12.2001

07.09.2001

27.09.2001

+ 22.10.2001

20.09.2001

15.11.2001

10.09.2001

18.10.2001

15.11.2001

11.10.2001

08.11.2001

22.10.2001

25.10.2001

15.11.2001

29.11.2001

29.11.2001

06.12.2001

VERTROUWELIJKHEID
neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

neen

ja

neen

neen

neen

neen

ja

195 Bestaat enkel in het Nederlands.
196 Bestaat enkel in het Frans.
197 Bestaat enkel in het Nederlands.
198 Bestaat enkel in het Nederlands.
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