
 

 
 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel.: 02/289.76.11 
Fax: 02/289.76.09 

   
COMMISSIE VOOR DE REGULERING 
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

 
 
 

VERGELIJKEND VERSLAG 
VAN DE DOELSTELLINGEN 
GEFORMULEERD IN HET 
BELEIDSPLAN VAN DE 
CREG EN VAN DE 
VERWEZENLIJKINGEN VAN 
HET JAAR 2009 
 
(Z)100422-CDC-967 
 
aangenomen met toepassing van artikel 23, § 3 van de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt 
 
 
 
22 april 2010 

 



2 / 65 

INHOUDSTAFEL 

1.  INLEIDING .................................................................................................................... 4 

2.   HERINNERING VAN DE INHOUD VAN HET BELEIDSPLAN VOOR 
HET JAAR 2009 ................................................................................................................. 5 

3.   INHOUD VAN HET VERGELIJKEND VERSLAG BETREFFENDE DE 
DOELSTELLINGEN EN DE VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET 
JAAR 2009 ........................................................................................................................... 7 

4.  SYNTHETISCHE EVALUATIE VAN DE GRAAD VAN 
VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VASTGELEGD DOOR 
DE CREG VOOR HET JAAR 2009 .............................................................................. 9 

4.1   Adviseur van de overheid .......................................................................... 10 

Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties die de overheid verlangt van de CREG ................. 11 

Doelstelling nr. 2: Voorstellen en adviezen voorzien door de elektriciteits- en gaswetten 

formuleren.................................................................................................................................. 17 
4.2   Tarieven voor het netgebruik en prijzen op de elektriciteits- 
en gasmarkten ............................................................................................................. 22 

Doelstelling nr. 3: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de beheerders van de 

transmissienetten van elektriciteit en gas controleren ................................................................ 22 

Doelstelling nr. 4: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de distributienetbeheerders 

van elektriciteit en gas controleren ............................................................................................. 26 

Doelstelling nr. 5: De indexeringsparameters voor de prijzen en de sociale tarieven berekenen30 

Doelstelling nr. 6: De schuldvorderingen “beschermde afnemers” controleren en goedkeuren en 

het Fonds “beschermde afnemers” bepalen .............................................................................. 31 
4.3   WERKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN ............................... 34 

Doelstelling nr. 7: De toegangsregels van derden tot de transportnetten voor elektriciteit en gas 

en de opslag van gas en LNG controleren ................................................................................. 34 

Doelstelling nr. 8: De investeringen en de middelen voor het beheer van de netten controleren 37 

Doelstelling nr. 9: De markt van gasinfrastructuurcapaciteiten opvolgen ................................... 41 

Doelstelling nr. 10: De elektriciteits- en gasmarkten opvolgen in het kader van de “business as 

usual” ......................................................................................................................................... 43 

Doelstelling nr. 11: De taken met betrekking tot de domeinconcessies en de offshore 

groenestroomcertificaten verzekeren ......................................................................................... 45 
4.4   BEHEER VAN DE FONDSEN EN VAN DE OPENBARE 

DIENSTVERPLICHTINGEN ................................................................................................ 47 

Doelstelling nr. 12: Op federaal niveau, de fondsen bestemd voor de financiering van bepaalde 

ODV’s en van de kosten in verband met de regulering en de controle van de elektriciteits- en 



3 / 65 

gasmarkten beheren .................................................................................................................. 47 
4.5  COMMUNICATIE EN SAMENWERKING ................................................................. 50 

Doelstelling nr. 13: De interne en externe communicatie verbeteren en met andere instanties 

samenwerken ............................................................................................................................ 50 
4.6 MONITORING VAN DE MARKTEN EN VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE 

VERBRUIKER ...................................................................................................................... 53 

Doelstelling nr. 14: De objectieve relatie tussen de kosten en de prijzen beoordelen ................ 54 

Doelstelling nr. 15: Toezicht houden op de werking van de elektriciteits- en gasmarkten in het 

kader van de nieuwe bevoegdheden toegekend aan de CREG ................................................. 57 

Doelstelling nr. 16: Initiatieven nemen om zich te verzekeren van de correcte inning van de 

federale bijdrage elektriciteit ...................................................................................................... 61 

5.  CONCLUSIE : GRAAD VAN VERWEZENLIJKING VAN DE 
DOELSTELLINGEN VAN DE CREG IN 2009 ....................................................... 63 

 



4 / 65 

1. INLEIDING 
 

 

 Overeenkomstig artikel 23, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt (hierna: de “elektriciteitswet”), stelt de COMMISSIE VOOR DE 

REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) aan de hand van 

onderhavig document haar vergelijkend verslag op betreffende de doelstellingen 

geformuleerd in haar beleidsplan voor het jaar 2009 en van hun verwezenlijking. 

 

Dit vergelijkend verslag bevat een synthesedocument en een gedetailleerde bijlage. Het 

eerste, dit synthesedocument, bevat naast de inleiding vier andere delen.  Eerst wordt de 

inhoud van het beleidsplan van 2009 opnieuw aangehaald.  Vervolgens wordt de 

benadering gebruikt voor de vergelijking van de doelstellingen en de verwezenlijkingen voor 

het jaar 2009, voorgesteld.  Daarna volgt de synthetische evaluatie van de graad van 

verwezenlijking van elke doelstelling, alsook van de actie(s) waaruit deze bestaat. Tot slot 

worden conclusies getrokken in verband met de graad van verwezenlijking van de 

doelstellingen van de CREG in 2009. 

 

De bijlage bevat een gedetailleerde vergelijkende tabel die de volledige evaluatie van elke 

doelstelling en elke actie gevoerd in 2009 door de CREG, beschrijft en weergeeft. De lezer 

moet worden gewaarschuwd dat het synthesedocument en de gedetailleerde bijlage een 

geheel vormen dat toelaat het werk van de CREG voor 2009 te evalueren, dat beide 

documenten bijgevolg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat ze niet afzonderlijk 

kunnen worden bestudeerd in het kader van bovenvermelde evaluatie. 

 

Dit vergelijkende verslag werd op 22 april 2009 goedgekeurd door het Directiecomité van 

de CREG. 
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2.  HERINNERING VAN DE INHOUD VAN HET 
BELEIDSPLAN VOOR HET JAAR 2009 

 

 

In haar beleidsplan 2009 behandelde de CREG uitvoerig de doelstellingen die zij ten 

aanzien van de wettelijke bepalingen, van haar opdrachten en van de richtsnoeren 

vastgelegd door de federale Regering, wenste te verwezenlijken. 

 

In 2009 was de CREG actief in vijf verschillende activiteitendomeinen die werden 

aangevuld door nieuwe opdrachten. In deze context heeft ze in totaal 16 algemene 

doelstellingen gedefinieerd, waaronder 13 doelstellingen die in het kader van de “Business 

as usual” moesten worden verwezenlijkt (vóór de wijzigingen aangebracht door de wet 

houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008) en drie doelstellingen die in het kader van de 

nieuwe opdrachten die haar door deze wet werden toevertrouwd (monitoring van de markten 

en verdediging van de belangen van de verbruikers), moesten worden verwezenlijkt. Deze 

16 doelstellingen kunnen in totaal worden onderverdeeld in 97 acties die op hun beurt 

overeenkomen met individuele en specifieke uit te voeren taken.  

 

Aangezien het moeilijk is, en zelfs weinig geschikt, om deze 16 doelstellingen en 

97 acties volgens hun prioriteit te rangschikken en omdat de wetgeving hieromtrent 
niets voorziet, heeft de CREG zich toegelegd op hun verwezenlijking door de nodige 

technische en menselijke middelen aan te wenden in functie van de dringende aard en 

het belang van deze doelstellingen en acties om een betere werking van de 

elektriciteits- en gasmarkten te waarborgen. 

 

 

Deze doelstellingen en acties werden in het kader van recurrente taken of in het kader van 

projecten behandeld. Aangezien de CREG proactief wenst te zijn, heeft zij in 2009 tevens 

een reeks initiatieven genomen teneinde de werking van de elektriciteits- en de 

aardgasmarkten (hierna: “gasmarkt”) te verbeteren.  
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ACTIVITEITENDOMEINEN DOELSTELLING VOOR 2009 

BUSINESS AS USUAL 
 

ADVISEUR VAN DE 
OVERHEID 

Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties die de overheid verlangt van 
de CREG 
Doelstelling nr. 2: Voorstellen, adviezen en rapporten voorzien door de 
elektriciteits- en gaswetten opstellen 

TARIEVEN VOOR HET 
GEBRUIK VAN DE NETTEN 

EN PRIJZEN OP DE 
ELEKTRICITEITS- EN OP DE 

GASMARKTEN 

Doelstelling nr. 3: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de 
beheerders van de transportnetten van elektriciteit en gas controleren 

Doelstelling nr. 4: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de 
distributienetbeheerders van elektriciteit en gas controleren 

Doelstelling nr. 5: De parameters voor de indexering van de prijzen en de 
sociale tarieven berekenen 
Doelstelling nr. 6: De schuldvorderingen “beschermde afnemers” 
controleren en goedkeuren en het Fonds “beschermde afnemers” bepalen 

WERKING VAN DE 
ELEKTRICITEITS- EN 

GASMARKTEN 

Doelstelling nr. 7: De toegangsregels van derden tot de transportnetten 
voor elektriciteit en gas en de opslag van gas en LNG controleren 

Doelstelling nr. 8:  De investeringen en de middelen voor het beheer van 
de netten controleren 
Doelstelling nr. 9: De markt van gasinfrastructuurcapaciteiten opvolgen 
Doelstelling nr. 10: De elektriciteits- en gasmarkten opvolgen in het kader 
van de “business as usual” 

Doelstelling nr. 11: De taken met betrekking tot de domeinconcessies en 
de offshore groenestroomcertificaten verzekeren 

BEHEER VAN DE FONDSEN 
VERBONDEN AAN 

BEPAALDE OPENBARE 
DIENSTVERPLICHTINGEN 

Doelstelling nr. 12: Op federaal niveau, de fondsen bestemd voor de 
financiering van bepaalde ODV’s en van de kosten verbonden aan de 
regulering en de controle van de elektriciteits- en gasmarkten beheren 

COMMUNICATIE EN 
SAMENWERKING 

Doelstelling nr. 13: De interne en externe communicatie verbeteren en 
met andere instanties samenwerken 

 
NIEUWE OPDRACHTEN 
 

MONITORING VAN DE 
MARKTEN EN 

VERDEDIGING VAN DE 
BELANGEN VAN DE 

VERBRUIKER  

Doelstelling nr. 14: De objectieve relatie tussen de kosten en de prijzen 
beoordelen 
Doelstelling nr. 15: Toezicht houden op de werking van de elektriciteits- en 
gasmarkten in het kader van de nieuwe bevoegdheden toegekend aan de 
CREG 
Doelstelling nr. 16: Initiatieven nemen om zich te verzekeren van de 
correcte inning van de federale bijdrage elektriciteit 

 

 

Het beleidsplan dat voor het jaar 2009 door de CREG werd opgesteld, werd op 

28 oktober 2008 aan de Minister van Energie overgemaakt (hierna: “de Minister”). Op het 

moment waarop onderhavig document werd opgesteld, was deze nota echter nog niet 

goedgekeurd door de Ministerraad. 
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3.  INHOUD VAN HET VERGELIJKEND 
VERSLAG BETREFFENDE DE 
DOELSTELLINGEN EN DE 
VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET 
JAAR 2009 

 

Dit verslag bevat een synthetische analyse die in enkele lijnen een overzicht geeft van de 

graad van verwezenlijking van de 16 door de CREG bepaalde doelstellingen voor het 

jaar 2008. Elke doelstelling wordt er kort in uitgelegd. Vervolgens wordt de verwezenlijking 

van deze doelstelling algemeen geëvalueerd volgens een schaal met vijf niveaus: 
 

 
 

De synthetische evaluatie van elke doelstelling is gebaseerd op een gedetailleerde 

systematische analyse van de graad van verwezenlijking van de acties die deze doelstelling 

omvat. Wanneer de schaal op een actie wordt toegepast, ziet dit er als volgt uit: 
 

 

 
De graad van verwezenlijking wordt vastgelegd op basis van de vergelijking tussen de te 
verwezenlijken doelstelling tijdens het referentiejaar, of deze nu in het kader van het 
beleidsplan werd gepland of in de loop van het jaar werd toegevoegd, en de concrete 
verwezenlijkingen gerealiseerd na het einde van het referentiejaar.  
 
De CREG staat erop om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse uit te voeren 
van de graad van verwezenlijking van de doelstellingen en de acties waaruit deze bestaan. 
Wanneer acties niet zoals gepland konden worden verwezenlijkt, wordt hiervoor de reden 
aangegeven.  
 
Om redenen van objectiviteit en synthese, is de CREG echter niet te lang blijven stilstaan bij 
de invloed van de verwezenlijking van de doelstellingen. Zij herinnert er wel aan dat deze 
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over het geheel genomen bijdragen tot een betere werking van de elektriciteits- en 
gasmarkten. De lezer die geïnteresseerd is in de individuele invloed van de doelstellingen 
van de CREG, kan de verschillende akten van de commissie in verband hiermee 
raadplegen. 
 
Er moet worden opgemerkt dat, op het moment waarop de CREG de opstelling van haar 

beleidsplan voor 2009 afrondde, met andere woorden eind oktober 2008, zij in totaal 97 te 

verwezenlijken acties had geïdentificeerd. De commissie stelt echter vast dat de 

16 oorspronkelijk vastgelegde doelstellingen vandaag 113 acties telt.  

 

Deze stijging van meer dan 16 % van het aantal acties vergeleken met het 

oorspronkelijke aantal acties vloeit voort uit twee elementen. Het gaat ofwel om 

aanvragen van studies, adviezen en voorstellen geformuleerd door de Minister van 
Energie in de loop van het jaar 2009, ofwel om initiatieven die de CREG in datzelfde jaar 

heeft genomen om de werking van de elektriciteits- en de gasmarkten te verbeteren. Deze 

initiatieven getuigen van de proactieve rol gespeeld door de CREG tijdens de uitvoering 

van elke nieuwe wettelijke bepaling van zodra ze kennis heeft genomen van problemen of 

onregelmatigheden, of deze nu betrekking hebben tot de wetgeving, tot de tarieven of tot de 

werking van de markten.  

 

Deze 16 bijkomende acties, die niet vermeld stonden in het beleidsplan van 2009, werden 

tijdens het betrokken jaar onderworpen aan bijzondere prestaties vanwege de CREG en 

blijken typerend te zijn voor de evoluties van de wettelijke en feitelijke context van de 

elektriciteits- en gasmarkten. De CREG heeft zich toegelegd op hun verwezenlijking door de 

nodige middelen aan te wenden en door zich aan te passen aan de dringende en 

belangrijke aard van deze acties om een betere werking van de elektriciteits- en gasmarkten 

te waarborgen. Deze bijkomende acties maken het alleen maar moeilijker, en zelfs 

ongeschikter, om de oorspronkelijke 16 doelstellingen en 97 acties volgens hun 

prioriteit te rangschikken. 
 

Om de leesbaarheid en de doorzichtigheid te bevorderen, werden de beschrijving en de 

volledige evaluatie van elk van deze 113 acties die door de CREG in 2009 werden 

ondernomen, opgenomen in de gedetailleerde vergelijkende tabel die als bijlage bij dit 

verslag werd gevoegd. 
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4. SYNTHETISCHE EVALUATIE VAN DE 
GRAAD VAN VERWEZENLIJKING VAN DE 
DOELSTELLINGEN VASTGELEGD DOOR 
DE CREG VOOR HET JAAR 2009 

 

In tegenstelling tot het beleidsplan dat de evolutie van de elektriciteits- en de gasmarkten 

alsook de wetgeving op Europees en op Belgisch niveau uitvoerig bespreekt, behandelt dit 

verslag dit punt niet specifiek.  In de volgende pagina’s worden de evolutie van het milieu en 

van de wetgeving individueel vermeld tijdens de bestudering van de graad van 

verwezenlijking van elke doelstelling en van elke actie. Voor meer informatie met betrekking 

tot deze evolutie wordt de lezer verzocht het beleidsplan voor 2010 alsook de verschillende 

verslagen en akten gepubliceerd door de CREG, te raadplegen.  

 

Alvorens de graad van verwezenlijking van de doelstellingen te bespreken, moet worden 

verduidelijkt dat, ook al kunnen bepaalde doelstellingen en acties binnen het jaar 

worden verwezenlijkt, toch kunnen de meeste doelstellingen van de CREG 
redelijkerwijze moeilijk op zo’n korte periode worden gerealiseerd omwille van de 

draagwijdte van de hervormingen die momenteel op de elektriciteits- en de gasmarkten 

plaatsvinden en omwille van het feit dat deze markten zich nog steeds in een overgangsfase 

bevinden en momenteel worden geconsolideerd. 

 

Zo heeft de gehanteerde benadering als doel de verwezenlijking van de doelstellingen na 

het afgelopen jaar te bestuderen, zoals dit het geval was in het beleidsplan voor het 

jaar 2009. Verschillende doelstellingen die voor het jaar 2009 werden vastgesteld, kunnen 

echter enkel op middellange of op lange termijn worden overwogen aangezien zij betrekking 

hebben op recurrente opdrachten van de CREG of dat met verschillende elementen 

rekening dient te worden gehouden, bijvoorbeeld met de evolutietermijn van de wetgeving, 

de voorbereidings- en overlegtijd met betrekking tot de overwogen maatregelen, hun 

invoering en tot slot de aanpassings- en antwoordtermijnen van de markt. Bijgevolg 

bevinden deze doelstellingen zich ook in het beleidsplan voor het jaar 2010 en zelfs in de 

volgende beleidsplannen. 

 

In het deel dat volgt, werd gekozen om achtereenvolgens het activiteitendomein, de 

betrokken doelstelling en tot slot, de verschillende acties waaruit deze is samengesteld, 

te behandelen.  
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Om de graad van verwezenlijking van een doelstelling te evalueren, moet worden 

verwezen naar de graad van verwezenlijking van de actie of van de acties waaruit de 

doelstelling bestaat. Wanneer een actie in twee delen kan worden opgesplitst (bijvoorbeeld 

een deel “elektriciteit” en een deel “gas”) en dat deze twee delen verschillende graden van 

verwezenlijking hebben, wordt in het kader hiervan rekening gehouden met de laagste graad 

op de schaal om de graad van verwezenlijking van de actie te bepalen. Deze conservatieve 

benadering versterkt de objectiviteit van de evaluatie van het werk van de CREG. 

 

Aangezien het gaat om de synthetische evaluatie van de graad van verwezenlijking van de 

doelstellingen en de acties van de CREG, wordt niet systematisch een beknopte uitleg 

of commentaar gegeven wanneer de doelstelling of de actie volledig verwezenlijkt 

werd, maar enkel wanneer deze niet of slechts gedeeltelijk werd verwezenlijkt en 

wanneer de behaalde resultaten beter zijn dan verwacht. 
 

Voor meer informatie over elke doelstelling en elke actie alsook over hun graad van 

verwezenlijking, wordt de lezer verzocht de gedetailleerde vergelijkende tabel te raadplegen 

die als bijlage bij dit verslag werd gevoegd. 

 

Tot slot is het nodig te melden dat, in het kader van dit verslag en van de bijlage bij dit 

verslag, de CREG niet verwijst naar de talrijke acties die zij op het vlak van interne 

organisatie heeft ondernomen.  

 
 

4.1  Adviseur van de overheid 
 
Zoals in het verleden het geval was, heeft de CREG in de loop van het jaar 2009 adviezen 

geformuleerd en voorstellen voorgelegd aan de overheid. Daarnaast heeft ze ook, binnen 

datzelfde jaar en op eigen initiatief of op vraag van de overheid, studies uitgevoerd met 

betrekking tot de organisatie en de werking van de elektriciteits- en de gasmarkten.  

 

Dit eerste activiteitendomein van de CREG wordt gedekt door twee doelstellingen die 

respectievelijk betrekking hebben op de adviserende acties gevraagd door de overheid aan 

de CREG alsook de voorstellen en adviezen voorzien door de elektriciteits- en gaswetten die 

door de CREG moeten worden opgesteld. 
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Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties die de overheid verlangt van de CREG 

 

Op het ogenblik van de opstelling van het algemene beleidsplan dekte deze doelstelling vijf 

acties.  In de loop van 2009 werden bij de oorspronkelijke acties in totaal 15 acties gevoegd 

naar aanleiding van aanvragen betreffende adviezen, voorstellen en studies door de Minister 

aan de CREG of nog naar aanleiding van initiatieven van de CREG ten opzichte van de 

overheid. 

 

De CREG beschouwt deze doelstelling in het algemeen als volledig verwezenlijkt.  

Enerzijds bleken, van de vijf acties die oorspronkelijk werden bepaald, de eerste en de 

derde actie zonder voorwerp te zijn omwille van de tussenkomst van elementen extern aan 

de CREG. De twee andere acties werden grotendeels verwezenlijkt. Een actie werd 

verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, maar kon niet worden voltooid omwille van externe 

elementen. 

 

Anderzijds telt men onder de 15 bijkomende acties die in 2009 werden ontwikkeld, acht 

acties die op vraag van de Minister of van de overheid werden verwezenlijkt (acties 

nr. 6,7,10,11,12, 13,19,20) en zeven acties die op initiatief van de CREG ten opzichte van 

de Minister of de overheden werden verwezenlijkt om aan deze laatsten nuttige elementen 

uit hun beslissingen betreffende verschillende dossiers mee te delen (acties 

nr. 8,9,14,15,16, 17,18). Van deze 15 bijkomende acties is er één die heeft geleid tot betere 

resultaten dan verwacht, tien werden volledig verwezenlijkt, twee werden verwezenlijkt voor 

wat betreft de CREG, maar konden niet worden voltooid omwille van externe elementen. Tot 

slot werden nog twee andere acties grotendeels in 2009 verwezenlijkt aangezien de CREG 

het verzoek van de Minister enkele weken voor het einde van het jaar heeft ontvangen en 

dat ze haar antwoord in 2009 niet heeft kunnen afwerken, ook al heeft ze er zich reeds bij 

hun ontvangst op toegespitst. 
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DOELSTELLING 1. Antwoorden op de acties die de overheid verlangt van de CREG

 
Oorspronkelijk voorziene acties: 
 

1) De reglementering in verband met de investeringen van nationaal of Europees 
belang in de transmissie van elektriciteit voorbereiden in geval van een vraag 

van de overheid of van de transmissienetbeheerder van elektriciteit. 
Graad van 

verwezenlijking zonder 
voorwerp 

 

De overheid heeft geen enkele aanvraag van advies ingediend bij de CREG. 
Bovendien hebben de andere betrokken partijen (Pentalateral Forum en ELIA) 
hieromtrent geen initiatieven genomen in 2009.   
 

2) Meewerken aan de uitvoering van het akkoord van de federale Regering 
op het vlak van energie 
 

 
 

 

3) Deelnemen aan de opvolging van de “Lente van het milieu” 

 
Graad van 

verwezenlijking zonder 
voorwerp 

 
Tijdens de “Lente van het milieu” heeft de CREG het voorzitterschap van de 
werkgroep “groenestroomcertificaten” waargenomen en heeft ze als deskundige 
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deelgenomen aan de vergaderingen wat betreft de groepen “offshore 
elektriciteitsproductie” en “decentrale productie”. In oktober 2008 heeft de CREG een 
brief ontvangen van de Minister waarin deze haar vroeg om de werkzaamheden in 
verband met het probleem van de groenestroomcertificaten en de 
ondersteuningsmechanismen in het algemeen, verder te zetten alsook een op lange 
termijn geconsolideerd beeld uit te werken op het vlak van hernieuwbare energie en 
van ondersteuningsmechanismen. De CREG heeft hier positief op geantwoord en 
heeft dit in december 2008 doorgegeven aan de andere regulatoren van FORBEG. 
Alle regulatoren hebben aangegeven samen te willen werken aan de antwoorden op 
de vragen gesteld door de Minister, voor zover men in het domein van FORBEG 
bleef. Ook al werd hieromtrent een vergadering georganiseerd, toch werd sindsdien 
geen enkel ander initiatief genomen door de Voorzitter van de bevoegde werkgroep, 
met name de CWAPE. Gezien de inwerkingtreding van de richtlijnen in verband met 
hernieuwbare energie (Third en Green Package), mag men zich eraan verwachten 
dat sommige teksten met betrekking tot dit thema in 2010 binnen FORBEG zullen 
worden bestudeerd. De CREG blijft beschikbaar om binnen de grenzen van haar 
bevoegdheden de ondernomen stap verder te zetten. 
 

4) De naleving van de verbintenissen in het kader van de fusie GDF-Suez 
controleren 
 

 
 

 

5) Aan de bepalingen van de Europese verordeningen EG 1228/2003 en 
EG 1775/2005 voldoen 
 

 
 

 
Voor wat de CREG betreft zijn de doelstellingen bereikt maar vergeleken met de 
oorspronkelijke planning heeft het geheel van de regionale werkzaamheden 
vertraging opgelopen. De redenen voor deze vertraging zijn onder andere een tekort 
aan human ressources bij de netbeheerders, een gebrek aan design van een 
gemeenschappelijke markt en een tekort aan macht en middelen vanwege de 
regulatoren. 

 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2009:  

 

6) Advies aangevraagd door de Minister betreffende een ontwerp van koninklijk 

besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 met 

betrekking tot domeinconcessies 
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7) Voorstel betreffende een structurele procedure voor de aankoop van de 

ondersteunende diensten van het transmissienet van elektriciteit gevraagd 

door de Minister 

 
 
 

 

 

 

 

8) Initiatief van de CREG om de Minister van Energie op de hoogte te brengen van 

de problematiek rond de behandeling van lijnen en kabels met een 

transmissiefunctie  

 
 
 

 

Rekening houdend met de argumentatie die in het arrest van het Hof van Beroep, 
maakte de CREG in 2008 een brief over aan de Minister waarin zij vraagt om de 
juridische onduidelijkheid rond de toepassing van het wettelijk kader voor een net 
met transmissiefunctie, uitgebaat door een distributienetbeheerder, op te heffen. Op 
28 januari 2009 werd omtrent dit dossier een herinneringsbrief overgemaakt. In de 
loop van het jaar 2009 werd geprobeerd om via onderhandelingen tussen de CREG 
en Inter-Energa tot een oplossing in dit dossier te komen. Deze initiatieven hebben 
nog geen concrete resultaten opgeleverd. 
 

9) Initiatief van de CREG om een studie over de werking van een Single Buyer op 

de elektriciteitsmarkt op te stellen 

 
 
 

 

 

10) Studie over de progressieve prijszetting van elektriciteit gevraagd door de 

Minister 

 
 
 

 

Op 10 december 2009 heeft de Minister van Energie aan de CREG gevraagd om een 
studie te maken over de haalbaarheid van de progressieve prijszetting van 
elektriciteit ten opzichte van de verwezenlijkingen in Japan en Californië door de 
juridische aspecten van de maatregel alsook de impact ervan op de verschillende 
categorieën van inkomsten, te bespreken. Op het ogenblik van de opstelling van dit 
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verslag was deze recente vraag van de Minister, die nochtans prioritair is voor de 
CREG, in behandeling. De CREG is haar studie begonnen met een analyse van de 
internationale praktijken hieromtrent. Ze voorziet om deze af te werken tegen het 
einde van het eerste kwartaal van 2010. 

 

11) Studie betreffende de elektriciteits- en gascontracten met vaste prijzen 

aangevraagd door de Minister  

 
 
 

 

 

12) Studie gevraagd door de Minister over de toepassing van injectietarieven door 

de distributienetbeheerders  

 
 
 

 

Via een brief van 17 november 2009 ontving de CREG de vraag van de Minister een 
studie te maken over de wenselijkheid tot schrapping of vrijstelling van 
injectietarieven voor installaties van hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling. Op het ogenblik van de opstelling van dit verslag was deze 
recente vraag van de Minister in behandeling. Sinds de vraag van de Minister is de 
CREG gestart met bij alle betrokken partijen (transmissie netbeheerders, distributie 
netbeheerders, FEBEG, regionale regulatoren, belangengroepen hernieuwbare 
energie en warmtekrachtkoppeling) informatie in te zamelen. De CREG verwacht 
deze studie te realiseren tegen maart 2010. 
 

13) Studie gevraagd door de Minister over de kostenstructuur van de nucleaire 

productie in België  

 
 
 

 

 
Op 10 maart 2009 werd door de Minister een studie gevraagd, met als doel een 
globaal inzicht te krijgen in de kostenstructuur van de nucleaire productie in België. 
De door de eigenaars van de Belgische kerncentrales aangeleverde informatie, 
bevatte niet die mate van detail, die de CREG moet toelaten om een duidelijk en 
eenduidig zicht te krijgen op de kostenstructuur van de nucleaire productie. Zo 
konden o.a. de onderlinge facturaties tussen de kernexploitant en de mede-
eigenaars niet altijd op elkaar worden afgestemd. Ook een kostenrapportering per 
individuele centrale bleekte onmogelijk. Na het moeizaam en tijdrovend proces van 
informatievergaring bij de kernexploitant en mede-eigenaars heeft de CREG de 
beschikbare informatie aangevuld met gegevens uit internationale externe bronnen. 
De CREG heeft de scope van de studie ook uitgebreid, door de geëxternaliseerde 
kosten van de nucleaire productie in kaart te brengen (vb. verzekeringsrisico van 
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nucleaire ongevallen). De CREG verwacht de studie volledig af te ronden in de 
eerste helft van het jaar 2010. 
 

14) Initiatief van de CREG om de Minister van Energie op de hoogte te brengen van 

de problematiek rond de onwettigheid en de KB’s meerjarentarieven van 

02/09/2008 

 
 
 

 

 

15) Studie gevraagd door de Minister over de componenten van de elektriciteits- 

en gasprijzen (update)  

 
 
 

 

Begin 2009 besliste de CREG om een jaarlijkse update te maken van de studie over 
de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen, die een duidelijk en 
gedetailleerd inzicht geeft in de evolutie van de elektriciteit- en aardgasprijzen. De 
update van deze studie werd in het voorjaar van 2009 gerealiseerd.  
Via een brief van 23 oktober 2009 gaf de Minister van Energie de opdracht om een 
nieuwe update van de tariefcomponenten studie te maken, waarin rekening werd 
gehouden met de werkelijke evoluties in de tarieven tot en met oktober 2009. De 
CREG keurde op 7 januari 2010 een nieuwe update van de tariefcomponenten studie 
goed, waarin rekening wordt gehouden met de werkelijke evoluties in tarieven tot en 
met december 2009. De CREG maakt een semestriële update van de studie over de 
componenten van de elektriciteits- en gasprijzen. 

  

16) Initiatief van de CREG met betrekking tot de bestudering van de evolutie van de 

elektriciteitsprijzen gefactureerd aan de grote industriële afnemers en de 

bepaling van de factoren die aan de basis van deze evolutie liggen 

 

 

 

 

17) Initiatief van de CREG om een ‘transfer pricing policy” vast te leggen tussen de 

gereguleerde en de niet gereguleerde activiteiten van Elia  
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18) Organisatie van een intern opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

 

 

 

 

19) Deelnemen aan de hoorzittingen binnen de Commissie voor het Bedrijfsleven 

van de Kamer om uitleg te geven over de akten van de CREG of actuele 

thema’s binnen de energiesector  

 

 

 

 

20) Advies gevraagd  door de Minister inzake de erkenning van Statutory Services 

Belgium (SGS) als keuringsinstelling 

 

 

 

 

 
 
Doelstelling nr. 2: Voorstellen en adviezen voorzien door de elektriciteits- en 

gaswetten formuleren  

 

In het beleidsplan van 2009 dekte deze doelstelling 14 acties. De CREG beschouwt deze 

doelstelling in het algemeen als volledig bereikt: Twee acties bleken zonder voorwerp te 

zijn, 10 acties werden volledig verwezenlijkt en één actie werd verwezenlijkt wat betreft de 

CREG maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen. Tot slot werd in 2009 

één actie met betrekking tot de elektriciteitssector verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, 

maar kon ze niet worden voltooid omwille van externe elementen. Met betrekking tot de 

gassector bleek ze zonder voorwerp te zijn. 
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Zonder voorwerp 

DOELSTELLING 2: Voorstellen en adviezen voorzien door de elektriciteits- en gaswetten formuleren

 
21) Adviezen of voorstellen met betrekking tot de amendementen van de 

elektriciteits- en gaswetten formuleren en verbeteringen van de wetgeving 

voorstellen 

 

 

 
 
 
22) De vergunnings- en concessieaanvragen met betrekking tot de 

elektriciteitsmarkt behandelen (vergunningen met betrekking tot de levering, 

de productie, de directe lijnen, de domeinconcessies) 

 

 

 

 

23) De vergunningsaanvragen met betrekking tot de gasmarkt behandelen 
(vergunningen met betrekking tot de levering en het vervoer) 
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24) Een advies formuleren – meewerken aan de prospectieve studie inzake 
“elektriciteit” 
 

 

 

 

25) Een advies formuleren – meewerken aan de prospectieve studie inzake “gas” 
 

 
 

 

De CREG heeft de studie  (F)090713-CREG-874  gerealiseerd betreffende de 
behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en 
infrastructuurontwikkeling 2009-2020. Deze studie biedt oriëntaties voor het 
beantwoorden van alle elementen van de prospectieve studie. De Algemene Directie 
Energie in 2009 geen voorstel heeft aangebracht. Bijgevolg wordt deze actie 
voorplaatst naar 2010.   
 

26) Een advies formuleren met betrekking tot het ontwikkelingsplan van het 
elektriciteitstransmissienet 
 

Graad van 
verwezenlijking zonder 

onderwerp 

 

In haar beleidsplan voor 2009 was de CREG van mening dat zij haar advies in 2009 
niet zou kunnen geven omdat dit plan voor de eerste keer binnen de 12 maanden 
volgend op de goedkeuring van de prospectieve studie inzake “elektriciteit” moet 
worden opgesteld. Aangezien deze goedkeuring nog niet heeft plaatsgevonden, 
heeft de CREG hierover in 2009 geen advies kunnen formuleren. 
 

27) De toepassing van de regels inzake en de onafhankelijkheidsregels door de 
beheerders inzake controleren 
 

 

 

 

28) Het benoemingsproces van de gasnetbeheerders opvolgen 
 

 

 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid omwille 

van externe elementen 

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid omwille 

van externe elementen 

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 

 
Betere 

resultaten dan 
verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid omwille 

van externe elementen 

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid omwille 

van externe elementen 

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 



20 / 65 

29) Overgaan tot een eerste analyse van de mechanismen ter preventie van de 
belangenconflicten bij de elektriciteits- en gasondernemingen die een sterke 
positie hebben op de markt 

 

Elektriciteit:  
 

 
 

 

In juni 2009 heeft de CREG haar studie (F)090507-CDC-860 kenbaar gemaakt over 
de gedragingen op de groothandelsmarkt van elektriciteit in België in 2007 en de 
eerste zes maanden van 2008. In deze studie werd gefocust op het gebruik van 
productiemiddelen en het gedrag van Electrabel op Belpex. De CREG constateerde 
een slechte transparantie inzake het maximale vermogen van de productie-eenheden, 
maar ook dat Electrabel niet al haar productiecapaciteit aanwendde terwijl ze zelf 
energie wou aankopen op de Belpex DAM tegen hoge prijzen, waardoor de krapte op 
de markt nog versterkt werd. De producenten en de netbeheerder hebben een 
initiatief genomen om te komen tot een fijnere gegevensstructuur op te zetten, evenals 
het doorgeven van de redenen wanneer het vermogen van een productie-eenheid 
verandert. Dit zou in de eerste helft van 2010 operationeel moeten worden. Door deze 
nieuwe gegevensstructuur en de verantwoording voor veranderingen van het 
maximaal productievermogen, wordt de transparantie inzake beschikbare 
productiecapaciteit verbeterd. Tevens zal de CREG de productiemarkt nog efficiënter 
kunnen monitoren. De raad van de mededinging heeft het verdere onderzoek naar de 
praktijken zoals beschreven in de studie overgenomen. 
 
Gas: 

 
Graad van verwezenlijking 

zonder onderwerp 

 

 
In navolging van de afwikkeling van de fusie tussen GDF en SUEZ heeft Publigaz, 
met 51,47 % van de aandelen, in 2009 de exclusieve controle verworven op Fluxys. 
Nadat de CREG een actieve rol heeft gespeeld door haar opmerkingen neer te 
leggen en mondeling toe te lichten, heeft de Raad voor de Mededinging op 
18 mei 2009 ingestemd met de voorgestelde verwerving van exclusieve controle van 
Fluxys door Publigaz. Het verlies van controle in Fluxys door GDF SUEZ versterkt de 
onafhankelijkheid van de netbeheerder. In maart 2010 heeft GDF SUEZ (via 
Electrabel) een akkoord afgesloten met Publigaz om al haar aandelen in Fluxys te 
verkopen. De CREG zal deze evolutie naar een totale ownership undbundling van de 
netbeheerder volgen.  
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30) Een advies formuleren betreffende de aanvragen van vrijstelling van de 

toegangsregels van derden tot het gasnet 

Graad van verwezenlijking 
zonder onderwerp 

In 2009 werd bij de CREG geen enkele nieuwe aanvraag ingediend. Bijgevolg heeft 
de CREG dit dossier niet moeten behandelen. 

 

31) Het verslag over de distributietarieven toegepast in 2008 opstellen voor de 

Minister 

 
 
 

32) De verslagen betreffende de evolutie van de elektriciteits- en gasmarkten 

opstellen 

 
 
 
33) Het proces van verbetering van de transparantie en de naleving van de 

wetgeving en van de ERGEG-richtlijnen door FLUXYS opvolgen 

 

 

 
 

34) De voorwaarden controleren voor de betaling van elke schijf van 5 miljoen 

Euro voor de onderzeese kabels  
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4.2  Tarieven voor het netgebruik en prijzen op de 

elektriciteits- en gasmarkten 
 

Dit tweede activiteitendomein van de CREG omvat recurrente taken zoals de goedkeuring 

van de tarieven en de controle van de rekeningen van de beheerders van de transport- en 

distributienetten van elektriciteit en gas. Daarnaast dient de CREG ook de 

indexeringsparameters van de elektriciteits- en de gasprijzen alsook de sociale tarieven te 

berekenen. De commissie is ook belast met de controle en de goedkeuring van de 

schuldvorderingen van “beschermde afnemers” die moeten worden gestort aan leveranciers 

die sociale tarieven toepassen. Tot slot berekent ze nog de toeslag en beheert ze het fonds 

“beschermde afnemers”.  

 

Doelstelling nr. 3: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de beheerders van 

de transmissienetten van elektriciteit en gas controleren  

 

In het beleidsplan van 2009 dekte deze doelstelling tien acties.  De CREG acht dat deze 

doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Een actie bleek zonder voorwerp te zijn, twee 

andere hebben betere resultaten opgeleverd dan verwacht, vier acties werden volledig 

verwezenlijkt en drie acties werden niet verwezenlijkt. 

 

3

0 0 0

4

2

1

0

1

2

3

4

Niet
verwezenlijkt

In beperkte mate
verwezenlijkt 

Grotendeels
verwezenlijkt

Verwezenlijkt
door CREG, niet
voltooid omwille

van externe
elementen 

Volledig
verwezenlijkt

Betere resultaten
dan verwacht 

Zonder voorwerp 

DOELSTELLING 3: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de beheerders van de 
transmissienetten van elektriciteit en gas controleren
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Oorspronkelijk voorziene acties:  
 

35) De (goedgekeurde/voorlopige) meerjarentarieven van het transport vastleggen  

 
 

 
De bijkomende controles van de CREG gaven aanleiding tot een verhoging van de 
omzet uit de toegangstarieven ad 14 miljoen EUR per jaar. Deze bijkomende omzet 
vermindert het tekort en heeft dus een rechtstreekse en positieve invloed op de 
kosten van alle netgebruikers. 
De nieuwe Fluxys-tarieven dalen met 35% ten voordele van de netgebruikers die de 
Belgische aardgasmarkt bedienen. Bovendien zullen zij tot meest competitieve in 
Europa behoren. Ook op langere termijn is tarifaire voorspelbaarheid ingebouwd. 
Dankzij het akkoord zal Fluxys ook zijn omvangrijke investeringsprogramma (meer 
dan € 1,5 miljard in de komende 5 jaar) kunnen financieren met de garantie van een 
billijke vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal. Tegelijk wordt stabiliteit in de 
toekomstige resultaten van Fluxys geboden. 
 

36) De prijzen van de ondersteunende diensten met betrekking tot de transmissie 

van elektriciteit goedkeuren 

 

 

 

 

37) De meerjarenrapporteringsmodellen opstellen in overleg met de beheerders 

 

 

 

 

38) Een studie opstellen betreffende de berekeningsmethode van een factor voor 

de verbetering van de doeltreffendheid en de productiviteit (factor X) en 

betreffende de mogelijke aanpassingen van de coëfficiënten in verband met de 

lokale productie van elektriciteit 
 

 
 
 
 
 

Bij de opmaak van het plan voor 2009 had de CREG het voornemen om tijdig een 
onderzoek op te starten naar de werkwijze voor de berekening van een factor voor 
effectiviteits- en efficiëntieverbetering (X-factor). De CREG heeft om redenen van 
pragmatisme afgezien van haar initieel objectief : 

(i) de recente gang van zaken bij de introductie van dergelijke X-factor in 
het kader van de meerjarentarieven voor distributie moet gesteld 
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worden naar het nut en de haalbaarheidvan dergelijke maatregel in 
een Belgische context; 

(ii) de huidige economische crisis maakte het in 2009 zo goed als 
onmogelijk om via benchmarkingtechnieken een objectieve, en op de 
beste praktijken in het buitenland afgestemde, kostennorm vast te 
leggen voor het toegelaten totaal inkomen voor Elia; 

(iii) bij gebrek aan een tijdig goedgekeurde prospectieve studie voor 
elektriciteit en bij gebrek aan een daarop gericht ontwikkelingsplan 
bestaat er onvoldoende duidelijkheid over de in de toekomst 
noodezakelijke investeringen en assets. Die assets zijn net de drivers 
van de kostennorm; 

(iv) dezelfde economische crisis dwong de CREG haar aandacht prioritair 
te besteden aan de obejctieve verhouding tussen kosten en prijzen; 

(v) gezien de verwachte uitbreiding van de niet-gereguleerde activiteiten 
moest eerst een policy van verrekenprijzen uitgewerkt worden. 

 
De impact van deze actie is enkel functie van de wil van de regering om een objectief 
gebruik te maken van dergelijk regulatoir instrument 
 

39) De relevantie van het gebruik van het getal 25 MW als onderste grens voor de 

berekening van het bruto begrensde vermogen en de bruto begrensde energie 

bestuderen  

 
 
 
 
 

Het gebruik van het cijfer van 25 MW als ondergrens voor het berekenen van het 
bruto begrensd vermogen en van de bruto begrensde energie is onderhevig aan 
kritiek. Omdat een langdurige discussie verwacht wordt, wenst de CREG tijdig de 
discussie over een eventuele aanpassing van dit cijfer aan te vatten. De CREG heeft 
in 2009 geen voorrang gegeven aan deze actie om onderstaande redenen:  

(i) overleg terzake moet rekening houden met de modaliteiten van een 
eventuele overgang naar tarieven die ook de injectie van elektriciteit 
belasten. Hierover moet eerste duidelijkheid verkregen worden; 

(ii) de economische crisis dwingt de CREG haar aandacht prioritair te besteden 
aan de objectieve verhouding tussen kosten en prijzen.  

 
Deze doelstelling was niet essentieel voor 2009 en kan zonder enige negatieve 
impact later hernomen en gerealiseerd worden. Er werd vermeden dat het project de 
besprekingen over injectietarieven negatief zou beïnvloeden.  
 

40) De tariefvoorstellen met betrekking tot de nieuwe grote gasinvesteringen 

bestuderen 

 
Graad van 

verwezenlijking zonder 
onderwerp 

 

De CREG heeft hieromtrent van de netbeheerder geen tariefvoorstel ontvangen. 
Bijgevolg kon ze hier niets aan doen in 2009.  
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41) (Ter plaatse) de jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen bestuderen 

 

 

 

 

42) De saldo’s berekend door de netbeheerders bestuderen en controleren 

 

 
 

 

43) De mogelijkheid van de invoering van zogenaamde “Generation”-tarieven 

bovenop de bestaande “Load”-tarieven evalueren 

 

 

 

De CREG moest het initiatief nemen om een aantal sleutelelementen voor te 
bereiden voor de opmaak van het tariefvoorstel van de volgende regulatoire periode, 
inzonderheid, over de opportuniteit van de invoering van zogenaamde Generation-
tarieven naast de bestaande Load-tarieven. Na overleg met de CREG, heeft Elia  
haar voorstel ingediend op 18 december 2009. Hierover werd in 2009 verder 
evaluerend overleg gepleegd. Wat de evaluatie voor de transmissietarieven betreft, 
mag gesteld worden dat deze volledig gerealiseerd is. Het effectief gebruik van deze 
tarieven is voorzien vanaf de volgende regulatoire periode. De invoering gebeurt pas 
vanaf 2012. In de loop van 2010 zullen de huidige conclusies wellicht afgewogen 
moeten worden tegen de besluiten van het project dat op vraag van de Minister over 
de distributienetbeheerders wordt uitgewerkt. 
 

44) De beroepen tegen beslissingen van de CREG opvolgen 

 
 
 

 

Voor de elektriciteit, zijn er op dit ogenblik op tarifair vlak geen rechtsgedingen 
hangende van Elia ten aanzien van de CREG.  
Voor het gas, zijn er momenteel verschillende beroepen van FLUXYS NV, SEGEO 
NV, DISTRIGAS NV, Fluxys&Co NV, WINGAS GmbH, BG International Ltd, Gaz de 
France SA tegen tariefbeslissingen van de CREG aanhangig.  
In het kader van het akkoord dat de CREG en FLUXYS gesloten hebben op basis 
van artikel 17 van het Tarievenbesluit, heeft de CREG onder meer kunnen bekomen 
dat: 
• Fluxys afstand deed van haar beroep bij de Raad van State tegen de 

beslissing van de CREG inzake de bonus/malus over het jaar 2004 (zie arrest 
201.902); 

• Fluxys&Co de zaak bij het Hof van Beroep inzake het publicatieverbod van de 
beslissing van 14 september 2006 en de studie van 19 oktober 2006 liet 
doorhalen (zie arrest met zaaknr. 2010/2294); 
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• Fluxys haar middelen tegen de tariefbeslissingen van de CREG van 15 mei 
2008 en 6 juni 2008 beperkte tot het toepassingsgebied van art. 15/19 van de 
gaswet; 

• Segeo haar middelen tegen de tariefbeslissingen van de CREG van 15 mei 
2008 en 6 juni 2008 beperkte tot het toepassingsgebied van art. 15/19 van de 
gaswet. 

 

 

Doelstelling nr. 4: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de 

distributienetbeheerders van elektriciteit en gas controleren 

 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2009, dekte deze doelstelling zeven acties.  

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt: één actie heeft 

geleid tot betere resultaten dan gehoopt, drie acties werden volledig verwezenlijkt en drie 

andere acties werden verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar konden niet worden voltooid 

omwille van externe elementen. 
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DOELSTELLING 4: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de distibutienetbeheerders van 
elektriciteit en gas controleren 

 
 

45) De (goedgekeurde/voorlopige) meerjarentarieven dan de distributie vastleggen 
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Overeenkomstig de Koninklijke Besluiten van 2 september 2008 dienden alle 
(behalve één) netbeheerders op 30 september 2008 hun meerjaren tariefvoorstellen 
in bij de CREG. Na onderzoek van deze tariefvoorstellen besliste de CREG, op 18 
november 2008, om voor alle netbeheerders de ingediende tariefvoorstellen af te 
keuren en voorlopige tarieven vast te stellen. Alle distributienetbeheerders (behalve 
twee) hebben een verzoek tot nietigverklaring tegen de beslissingen van de CREG, 
bij het Brusselse Hof van Beroep, ingediend. In april en mei 2009 dienden de 
Vlaamse DNB’s van de gemengde sector een verzoek tot heroverweging van de 
weigering van hun tariefvoorstel 2009 – 2012 in. In mei en juni hebben AIEG, Tecteo, 
de Waalse gemengde DNB’s en Sibelga op hun beurt een dossier ingediend. Dat 
van de AIESH volgde in oktober.  
 
Ten gevolge van een grondig onderzoek heeft de CREG de meerjarentarieven 
voorgesteld door de Vlaamse gemengde DNB’s (elektriciteit en gas) goedgekeurd, 
met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2009. Die voorgesteld door de AIEG (elektriciteit), 
de Waalse gemengde DNB’s (elektriciteit en gas) en Sibelga (elektriciteit en gas) 
heeft ze met inwerkingtreding vanaf 1 november 2009 goedgekeurd. 
 
In juni 2009 heeft het Hof van Beroep drie arresten uitgevaardigd waarin zij de 
beslissingen van 18 november 2008 met betrekking tot Tecteo, Waver en ALG 
vernietigt en beslist dat de koninklijke besluiten van 2 september 2008 geen 
wettelijke basis vormen voor de betwiste beslissingen. Ook heeft de CREG kennis 
genomen van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 29 oktober 2009, 
Commissie tegen Koninkrijk Zweden, waarin in essentie wordt geoordeeld dat een 
reglementair kader dat enkel algemene principes en criteria bevat waaraan de 
tarieven moeten beantwoorden en die geen methodologie bevat (die beantwoordt 
aan de vereiste van de nodige voorzienbaarheid), in strijd is met artikel 23 van de 
Richtlijn. Bijgevolg heeft de CREG zich opnieuw uitgesproken over deze dossiers 
door de tarieven vastgelegd in de beslissingen van 18 november 2008 te verlengen. 
Hiervoor baseerde zij zich op het principe van continuïteit van de openbare dienst.  
 
Omwille van het gebrek aan wettelijk kader kan de CREG nu onmogelijk een gevolg 
geven aan de arresten met betrekking tot de meerjarentarieven 2009 – 2012 
uitgesproken door het Hof van Beroep. De CREG heeft het verzoek tot 
heroverweging van de weigering van het tariefvoorstel van Tecteo ook niet kunnen 
bestuderen. De facto is geen enkele doeltreffende en regelmatige controle van de 
distributietarieven mogelijk. Indien het wettelijk kader wordt herbepaald, zal de CREG 
in 2010 de dossiers behandelen van de distributienetbeheerders die nog geen 
definitieve meerjarentarieven hebben. 
 

46) In overleg met de distributienetbeheerders een rapporteringsmodel opstellen 

 

 

 

 

47) De beroepen tegen beslissingen van de CREG opvolgen 
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Met betrekking tot de lopende procedures bij de Raad Van State werden een aantal – 
voor de CREG positieve – auditoraatverslagen ontvangen. Het is aan de CREG om 
een aantal beslissingen te hernemen die in 2008 en in 2009 nietig werden verklaard. 
In 2009 heeft de CREG uitspraak gedaan over de meeste van deze dossiers. Alle 
distributienetbeheerders (behalve twee) hebben in december 2008 een verzoek tot 
nietigverklaring ingediend tegen de beslissing van de CREG over de tarieven voor de 
regulatoire periode 2009-2012. De CREG legde via haar beslissing van 18 november 
2008 voor alle distributienetbeheerders voorlopige tarieven vast. Deze procedures 
hebben geleid tot meerdere arresten uitgevaardigd in 2009. In deze arresten 
verklaart het Hof van Beroep van Brussel dat de besluiten in verband met de tarieven 
onwettig zijn omdat ze de verplichtingen tot raadpleging van de afdeling Wetgeving 
van de Raad van State en tot overleg met de Gewesten niet naleven. Bijgevolg heeft 
de CREG zich opnieuw uitgesproken over de dossiers van de Stad Waver en ALG en 
Tecteo door de tarieven vastgelegd in de beslissingen van 18 november 2008 te 
verlengen. Hiervoor baseerde zij zich op het principe van continuïteit van de 
openbare dienst. Begin 2010 heeft het Hof van Beroep deze nieuwe beslissingen 
nietig verklaard. Volgens de rechtspraken van het Brusselse Hof van Beroep en op 
basis van drie adviezen van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State is 
gebleken dat de KB’s van 2 september 2008 onwettig zijn en in strijd zijn met de 
Europese Regelgeving. De publicatie van de wet van 15 december 2009 waarin de 
KB’s van 2 september 2008 worden bevestigd, verandert niets aan deze 
problematiek, wat ook wordt bevestigd door advies 46.979/3 van de Raad van State. 
De beslissingen die zo werden genomen, werden op 7 januari 2010 vernietigd door 
het Hof van Beroep van Brussel. Deze laatste heeft namelijk geoordeeld dat de 
CREG de inhoud van het koninklijk besluit van september 2008 niet kon toepassen 
zonder het gezag van het arrest van juni 2009 te schenden. Ook heeft de CREG 
kennis genomen van een arrest van het Europees Hof van Justitie C-278/08 van 
29 oktober 2009, Commissie tegen Koninkrijk Zweden, waarin in essentie wordt 
geoordeeld dat een reglementair kader dat enkel algemene principes en criteria 
bevat waaraan de tarieven moeten beantwoorden en die geen methodologie bevat 
(die beantwoordt aan de vereiste van de nodige voorzienbaarheid), in strijd is met 
artikel 23 van de Richtlijn. 

De CREG heeft de Minister meermaals op de hoogte gebracht van de problematiek 
die zich stelt in het kader van de behandeling van de distributienettarieven. Deze 
problemen werden tevens aangehaald tijdens de werkzaamheden in het Parlement 
waaraan de CREG deelneemt. Naar aanleiding van de verschillende arresten van het 
Hof van Beroep is de situatie dermate verergerd dat de facto geen enkele controle 
van de distributietarieven meer mogelijk blijkt te zijn. Op materieel vlak gebruikt de 
CREG een aanzienlijk aantal human resources in het kader van de opvolging van de 
procedures en het herstel van haar beslissingen. Ze moet aanzienlijke 
advocaatkosten betalen om een wettelijke manier van handelen proberen te vinden 
en om haar beslissingen te verdedigen. Bovendien wordt ze veroordeeld tot de 
betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen.  
 
De CREG zal (opnieuw) uitspraak moeten doen over de tariefvoorstellen 2008 voor 
gas van IVEG, WVEM en Inter-Energa alsook op de bonus/malus 2008 die hiermee 
gepaard gaat indien het wettelijk kader het toelaat, zal de CREG (opnieuw) uitspraak 
moeten doen over de meerjarentarieven 2009 – 2012 van de DNB’s met betrekking 
tot dewelke de beslissingen van de CREG door een arrest van het Hof van Beroep 
nietig werden verklaard.  
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48) De jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen bestuderen en controleren 

 
 
 
 
 
 

De meeste beslissingen met betrekking tot de bonus/malus van 2008 werden eind 
2008 goedgekeurd. Behalve voor ALG werden de jaarlijkse rapporteringen over het 
jaar 2008 door de distributienetbeheerders bij de CREG ingediend op 
14 februari 2009. De CREG stelde de volledigheid van de dossiers vast en ging over 
tot een analyse. De semestriële rapportering over de eerste helft van 2009 werd door 
de distributienetbeheerders ingediend op 30 september 2009. De controles ter 
plaatse bij de distributienetbeheerders werden uitgevoerd. De vaststelling van het 
over te dragen saldo, als verschil tussen het voorop gesteld budget t.o.v. de werkelijk 
gerealiseerde kosten en opbrengsten, zal dienen als eerste saldo van de komende 
vier jaren die in beschouwing dient te worden genomen bij de vaststelling van de 
tarieven over de tweede regulatoire periode 2013-2016.  
 

Voor een aantal distributienetbeheerders (Inter-Energa, WVEM, IVEG, PBE, Wavre, 
ALG) werden nog geen bonus-malusbeslissingen 2008 genomen. Met uitzondering 
van ALG vormen de gesprekken over de waardering van de gereguleerde activa en 
de interpretatie van de arresten van het Hof van Beroep de voornaamste reden 
waarom in bepaalde dossiers nog beslissingen moeten worden genomen. Met 
betrekking tot ALG kon de CREG in 2009 geen beslissing nemen omdat de DNB 
vertraging heeft opgelopen bij het overmaken van zijn jaarverslag en van de 
bijkomende inlichtingen. De gesprekken met betrekking tot de waardering van het 
gereguleerde activa en de interpretatie van de arresten van het Hof van Beroep 
zullen worden voortgezet teneinde een akkoord af te sluiten tussen de CREG en de 
DNB’s. Wat betreft ALG wacht de CREG op de bijkomende inlichtingen. Bij gebrek 
hieraan zal de CREG verplicht zijn een beslissing te nemen op basis van de 
inlichtingen waarover zij beschikt.  
 

49) De procedure met betrekking tot administratieve geldboetes ten opzichte van 

ALG opvolgen 

 

 

 

 
50) De toepassing van de tarieven door de netbeheerders en de andere spelers 

controleren naar aanleiding van opmerkingen en vragen van gebruikers 

 

 
 

De CREG berekent en publiceert maandelijks op haar website de evolutie van de 
verkoopprijzen voor de huishoudelijke afnemers op de elektriciteits- en gasmarkten. 
De CREG heeft verschillen vastgesteld tussen de tarieven van de DNB’s 
gepubliceerd op de websites van de leveranciers, in het bijzonder wat betreft de 
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verhuring van meters en de transporttarieven. De component “andere tariefposten” 
(taksen, bijdragen, heffingen) van de tarieven werd grondig bestudeerd en de 
tarieven werden uniform gemaakt. Naast dit algemene aspect is ook gebleken dat 
Tecteo voor 2009 transporttarieven publiceerde die veel hoger waren dan die voor 
2008, terwijl de tarieven van Elia onveranderd waren gebleven. Deze situatie werd 
ten gevolge van de tussenkomst van de CREG rechtgezet. In 2009 heeft ze deze 
meting van de verkoopprijzen aangevuld met een opvolging van de evolutie van het 
sociale tarief alsook met een meting van de verschillende parameters die door de 
leveranciers in het kader van hun tarieven worden gebruikt. Om de leesbaarheid van 
de distributietarieven te verbeteren, heeft de CREG ook besloten om op haar website 
een standaardtabel te publiceren waarin alle tarieven met betrekking tot het gebruik 
de van netten worden samengevat.  

 
51) Een studie over de Regulated Asset Base (RAB) van de 

distributienetbeheerders opstellen 

 

 

 

 

Doelstelling nr. 5: De indexeringsparameters voor de prijzen en de sociale tarieven 
berekenen 

 

Deze doelstelling bestond in het beleidsplan voor 2009 uit drie acties. De CREG is van 

mening dat deze doelstelling volledig werd verwezenlijkt omdat de drie acties waaruit 

deze bestond, volledig werden verwezenlijkt.  
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DOELSTELLING 5: De indexeringsparameters voor de prijzen en de sociale tarieven berekenen 
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52) Nc en Ne (elektriciteit) berekenen en publiceren 

 

 

 

 

53) New G en Igd (gas) berekenen en publiceren 

 

 
 

 

54) De sociale tarieven berekenen en publiceren 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling nr. 6: De schuldvorderingen “beschermde afnemers” controleren en 

goedkeuren en het Fonds “beschermde afnemers” bepalen 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt maar niet kon 

worden voltooid omwille van externe elementen. Deze doelstelling bevat namelijk twee 

acties. Een actie werd verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, maar kon niet worden 

voltooid omwille van externe elementen. De andere actie heeft geleid tot betere resultaten 

dan gehoopt. 
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DOELSTELLING 6: De schuldvorderingen 'beschermde afnemers' controleren en goedkeuren en het 
Fonds 'beschermde afnemers" bepalen

 
55) De schuldvorderingen van de “beschermde afnemers” controleren en 

goedkeuren 

 
 

 

Wat betreft de zogenaamde schuldvorderingen uit het verleden (jaren 2004 tot en 
met 2007), werd een groot deel daarvan betaald naar aanleiding van de indiening, 
door de leverancier, van het geheel van bewijzen gevraagd door de CREG 
overeenkomstig de wetgeving.  
 
Aangezien verschillende leveranciers niet in staat zijn de gevraagde attesten voor te 
leggen, kunnen zij niet aantonen dat de betrokken afnemers effectief recht hadden 
op de toepassing van het sociale tarief. Omdat reeds gevallen van 
ongerechtvaardigde opname van afnemers in de schuldvorderingen van 
verschillende leveranciers werden vastgesteld, weigert de CREG onvolledige 
dossiers.  Meerdere factoren kunnen de niet-betaling van bepaalde 
schuldvorderingen verklaren: de gevraagde bijkomende inlichtingen werden nog niet 
overgemaakt, er werden berekeningsfouten vastgesteld, de gevraagde attesten 
werden niet overgemaakt, klanten die geen recht hebben op het sociale tarief werden 
in de bestanden opgenomen, de leverancier heeft btw aangerekend op de 
schuldvorderingen betreffende administratieve kosten, de leverancier heeft de nodige 
formaliteiten voor de indiening van zijn schuldvorderingen (handtekening, benoeming 
van de persoon die mag ondertekenen, functie van de ondertekenaar, enz.) niet 
toegepast. De CREG heeft er meermaals aan herinnerd dat de leveranciers steeds 
de vrijheid hebben om nieuwe schuldvorderingen in te dienen die enkel de afnemers 
bevatten waarvoor ze over alle bewijskrachtige documenten beschikken. 
 

De weinige schuldvorderingen uit het verleden die nog niet werden betaald, zijn 
schuldvorderingen waarvoor de CREG nog steeds op bijkomende inlichtingen wacht. 
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Deze schuldvorderingen hebben in vele gevallen betrekking op het jaar 2007. Voor 
een groot aantal schuldvorderingen van 2008 en 2009 wacht de CREG nog steeds 
op de inlichtingen gevraagd in het kader van de controle die zij uitvoert. Bijgevolg 
konden deze nog niet worden betaald. 
 
Electrabel heeft dus een beroep ingediend bij het Hof van Beroep. Dit beroep is nog 
steeds aanhangig. Daarnaast heeft ze ook een proces aangespannen tegen een 
beslissing tot weigering door de CREG van de drie eerste kwartalen van 2008 omdat 
ze laattijdig werden ingediend. Het gevelde vonnis houdt de betaling van 
voorschotten in ten belope van 80 % van voormelde schuldvorderingen. Het saldo 
van 20 % zal enkel worden terugbetaald indien Electrabel de ontbrekende attesten 
kan voorleggen. 
 
Na meerdere jaren tijdens dewelke de koninklijke besluiten van 21 januari 2004 
werden uitgevoerd, bleek uit de praktijk dat deze reglementeringen niet 
overeenstemmen met de werkelijkheid op het terrein en dat ze het voorwerp 
uitmaken van belangrijke interpretatieverschillen op juridisch vlak. De CREG heeft op 
eigen initiatief twee ontwerpen van koninklijke besluiten opgesteld. Deze werden in 
maart 2009 overgemaakt aan de Minister van Energie. De bedoeling van deze 
ontwerpen is om de wetteksten te verduidelijken en zo de controle- en 
goedkeuringsprocedure van de schuldvorderingen te versnellen. Tot nu toe werd 
geen enkel gevolg gegeven aan het voorstel van de CREG. Daarnaast werden in mei 
en oktober 2009 ook twee inventarisnota’s aan de Minister overhandigd om hem op 
de hoogte te houden van de situatie waarin de fondsen zich bevinden. 
 

56) De toeslag berekenen en het fonds “beschermde afnemers” beheren 

 
 
 

 

Eind 2009 heeft de CREG de jaarlijkse behoeften van de gas- en 
elektriciteitsfondsen voor 2010 geëvalueerd. De beperkte ervaring, te wijten aan de 
vrij recente inwerkingtreding van het nieuwe systeem van de sociale tarieven, maakt 
de oefening lastiger dan voordien. Bovendien kan het bedrag van de nodige fondsen 
moeilijk nauwgezet worden vastgelegd omwille van de onverwachte veranderingen 
van tariefformule vanwege de leveranciers en de onzekerheid betreffende het aantal 
beschermde afnemers die hierbij betrokken zullen zijn ten gevolge van de 
automatisering van de attesten van de beschermde afnemers bij de Kruispuntbank. 
Op het ogenblik van de bepaling van het budget voor het fonds beschermde 
afnemers beschikte de CREG niet over een schatting van de waarschijnlijke evolutie 
van het aantal sociale afnemers. Enkel indien de Kruispuntbank op volle toeren 
werkt, zal men het werkelijke aantal afnemers kunnen kennen die recht hebben op 
het sociale tarief. Bovendien kunnen deze rechthebbenden de toepassing van het 
sociale tarief weigeren, wat inhoudt dat het werkelijke aantal afnemers dat geniet van 
het sociale tarief aanzienlijk zou kunnen verschillen van het aantal rechthebbenden 
omdat enkel de afnemers die genieten van het sociale tarief worden omgenomen in 
de schuldvorderingen netto reële kosten ingediend door de leveranciers bij de 
CREG. 
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4.3  WERKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN 
 

Dit vierde activiteitendomein van de CREG dekt de verschillende doelstellingen: de controle 

van de toegangsregels van derden tot de transportnetten van elektriciteit en gas, de controle 

van de investeringen en de beheersmiddelen van deze netten, de opvolging van de 

gasinfrastructuurcapaciteiten, de opvolging van de elektriciteits- en de gasmarkten en tot slot 

nog de uitvoering van de taken inzake domeinconcessies en offshore 

groenestroomcertificaten. 

 

Doelstelling nr. 7: De toegangsregels van derden tot de transportnetten voor 
elektriciteit en gas en de opslag van gas en LNG controleren 

 

Op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan dekte deze doelstelling zes acties. 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Van de zes acties 

die oorspronkelijk werden vastgelegd, werden er drie volledig verwezenlijkt, twee acties 

werden volledig verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, maar konden niet worden voltooid 

omwille van externe elementen en één actie werd in beperkte mate verwezenlijkt.  
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DOELSTELLING 7: De toegangsregels van derden tot de transportnetten voor elektriciteit en gas en 
de opslag van gas en LNG controleren
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57) De algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten alsook de 

wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke en van toegang tot het net van Elia bestuderen en 

goedkeuren 

 

 

 

 

58) De standaardcontracten van FLUXYS (aansluiting, overbrenging, LNG, opslag 

Zeeplatform) bestuderen en goedkeuren 

 
 
 

 

In afwachting van de publicatie en inwerkingtreding van de nieuwe gedragscode, kon 
de goedkeuringsprocedure van de standaard contracten (aardgasvervoer, opslag en 
LNG) nog niet ingezet worden. Na consultatie en overleg met de CREG, werd door 
Fluxys op 29 september 2009 een nieuw voorstel van standaard aansluitingscontract 
ter goedkeuring overgemaakt. Dit voorstel werd door de CREG op 22 oktober 2009 
onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. In reactie om deze beslissing van de 
CREG wordt vanwege FLUXYS een aangepast voorstel verwacht, waarna de CREG 
een nieuwe beslissing zal nemen.  
 
De goedkeuringsprocedure van de standaardcontracten voor de toegang tot het 
vervoernet van FLUXYS, meer bepaald het aardgasvervoerscontract 
(vervoer/doorvoer), het opslagcontract, en het LNG-contract werd in 2009 niet 
opgestart. Het voorstel van nieuwe gedragscode dat door de CREG werd 
overgemaakt aan de Minister op 16 juli 2009, en een wettelijke basis vormt voor de 
goedkeuring van de standaard contracten, zal in 2009 inwerkingtreden. Een gelijke 
contractuele behandeling van alle netgebruikers is nog steeds niet gegarandeerd.  
 

59) Het voorstel van 2010 met betrekking tot de compensatieregels van de 

kwartuuronevenwichten (elektriciteit) onderzoeken en goedkeuren 

 

 

 

 

60) De opvolgingsverslagen met betrekking tot de compensatie van de 

kwartuuronevenwichten (elektriciteit) analyseren 
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De CREG ontvangt van ELIA monitoringverslagen met betrekking tot de compensatie 
van de kwartuuronevenwichten. De CREG heeft een interne analyse van deze 
verslagen uitgevoerd en heeft, op niet geformaliseerde wijze, een eerste 
analyseverslag opgesteld. In oktober 2009 heeft de CREG een brief gestuurd aan 
Elia waarin zij meldde dat ze in 2010 vooruitgang wenste te boeken wat betreft de 
evolutie van het balancingmechanisme van de Belgische zone. De bedoeling is om 
de CREG en Elia samen te laten nadenken over dit domein. Dit zou vervolgens 
worden uitgebreid naar de marktspelers. Deze werkzaamheden zouden in 2011 
moeten uitmonden in een voorstel van een nieuw balancingmechanisme voor de 
Belgische regelzone, wat onder meer de integratie van de markten van de 
compensatie van de kwartuuronevenwichten binnen de zone centraal-west Europa 
zou toelaten. Gezien het hoge aantal onvoorziene en dringende punten die in 2009 
moesten worden behandeld, wordt de afwerking van dit verslag uitgesteld naar 2010. 
De impact blijft beperkt vermits de opvolging al gebeurd is. De systematische analyse 
en de synthese van de ontvangen verslagen passen in de vooruitgang verwacht in 
2010 in het kader van de monitoring. 
 

61) Zorgen voor de effectieve invoering van alle toegangsregels voorzien door de 

nieuwe gedragscode 

 
 
 

 

De eerste helft van het jaar 2009 werd besteed om op verzoek van de Minister in 
overleg met FLUXYS bepaalde aanpassingen in het voorstel van 2008 door te 
voeren. Bepalingen inzake het congestiebeleid en het verschaffen van informatie aan 
de netgebruikers werden voorgesteld in het voorstel van 5 maart 2009. Nadien werd 
op verzoek van FEBEG de discussie met betrekking tot sommige paragrafen van het 
voorstel van de CREG opnieuw geopend. De Minister verzocht de CREG daarop per 
brief van 2 juli 2009 om een nieuw voorstel van gedragscode uit te brengen. Het 
nieuwe voorstel van gedragscode goedgekeurd door de CREG op 16 juli 2009 
vervangt voorgaande voorstellen en werd aan de Minister doorgestuurd. Van zodra 
het voorstel van gedragscode in werking treedt zal de CREG toezien op de 
daadwerkelijke invoering van alle bepalingen voorzien in de nieuwe gedragscode. 
Door het uitblijven van een gereguleerd kader inzake doorvoer, bepalingen inzake de 
ontwikkeling van de vervoersmodellen en het ter beschikking stellen van informatie 
aan de netgebruiker en een wettelijk kader omtrent het afsluiten van eindklanten, is 
er momenteel grote juridische onzekerheid omtrent deze voornoemde punten en 
andere niet nader genoemde onderwerpen. 
 

62) Beslissing met betrekking tot de veilingregels van de interconnectiecapaciteit  
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Doelstelling nr. 8: De investeringen en de middelen voor het beheer van de netten 
controleren 

 

Deze doelstelling dekt tien acties die werden vastgelegd in het kader van het beleidsplan 

voor 2009. Ten gevolge van de stappen ondernomen ten opzichte van de CREG door een 

nieuwe leverancier, die actief zal zijn in het kader van de transit door België met bestemming 

het Groothertogdom Luxemburg, werd een bijkomende actie verwezenlijkt. 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Van de tien 

oorspronkelijk vastgelegde acties, werden er zes volledig verwezenlijkt. Eén actie werd 

grotendeels verwezenlijkt, een andere actie werd in beperkte mate verwezenlijkt en een 

laatste actie kon niet worden verwezenlijkt. Een actie werd verwezenlijkt voor wat betreft de 

CREG maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen. De actie die 

oorspronkelijk niet was voorzien, kon grotendeels worden verwezenlijkt. 
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DOELSTELLING 8: De investeringen en de middelen voor het beheer van de netten controleren

 
63) De investeringen van ELIA nauwkeurig opvolgen (met procedure betreffende 

de transfer van gegevens) 
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Er werd een eerste analyse uitgevoerd betreffende een grondigere opvolging van de 
investeringen en een procedure voor de transfer door Elia van de gegevens nodig op 
regelmatige basis. Om aan deze opvolging te beginnen, moet er met Elia worden 
overlegd. Dit overleg heeft, wegens tijdsgebrek te wijten aan het hoge aantal 
onvoorziene en dringende punten die in 2009 moesten worden behandeld, nog niet 
plaats kunnen vinden. Het is de bedoeling de investeringen van Elia in het eerste 
semester van 2010 grondiger op te volgen. Het huidige net wordt oud en moet 
absoluut worden bijgewerkt op technologisch vlak. 

 

64) De evaluatiemethode voor het primair, secundair en tertiair reservevermogen 

van ELIA bestuderen 

 

 

 

 

65) Het verslag 2008 met betrekking tot de reserves van ELIA bestuderen 

 

 
 

 

De CREG heeft van ELIA een monitoringverslag met betrekking tot de reserves van 
het jaar ervoor ontvangen. De CREG heeft, op niet geformaliseerde wijze, een 
interne analyse van dit verslag uitgevoerd. Gezien het hoge aantal onvoorziene en 
dringende punten die in 2009 moesten worden behandeld, is het voorzien dat de 
CREG vanaf 2010 een analyseverslag opstelt. 
 

66) De technisch-economische evaluatie van de reservering van de  secundaire 

uitvoeren 

 

 

 

 

67) Een technisch-economische evaluatie van de verliezen op het net van Elia 

opstarten 

 

 
 

Deze taak is verbonden aan de verplichting van de netbeheerders om de verliezen 
binnen de regionale competentienetten te compenseren door energie-aankopen. De 
energievolumes die op het spel staan, moeten worden geëvalueerd, alsook de 
prijsoffertes die worden verzameld ten gevolge van de aanbestedingen van de 
transmissienetbeheerders. Het nut van een dergelijke taak werd sterk beperkt gezien 
de manier waarop het dossier betreffende het onredelijke karakter van de 
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prijsoffertes voor de compensatie van de verliezen op het net met een spanning van 
minder dan 150 kV van Elia, werd behandeld. Het feit dat deze actie niet wordt 
voortgezet, is te wijten aan de manier waarop het dossier werd behandeld. De impact 
op het dossier is dus beperkt, en zelfs onbestaande. Deze taak zal niet worden 
voortgezet. 

 

68) De haalbaarheid van een elektrische interconnectie tussen België en het 

Verenigd Koninkrijk bestuderen 

 

 
 

 

Op 6 februari 2008 hebben ELIA en NGIL de ondertekening aangekondigd van een 
akkoord betreffende de studie over de aanleg van een interconnector met een 
capaciteit van ongeveer 1000 MW tussen België en het Verenigd Koninkrijk (Nemo-
project). Het tracé tussen Zeebrugge en Richborough werd in 2009 vastgelegd. Op 
26 oktober 2009 heeft een eerste gezamenlijk overleg (Ofgem, NGIL, CREG, ELIA) 
plaatsgevonden waarbij de regulatoire verschillen tussen België en het Verenigd 
Koninkrijk werden onderzocht. Een aanpassing van de wettelijk kader in het Verenigd 
Koninkrijk zal wellicht noodzakelijk zijn. Ofgem heeft begin 2010 een openbare 
raadpleging georganiseerd over de regulering en het gebruik van interconnectoren 
met het oog op een eventuele aanpassing van het wettelijke kader in het Verenigd 
Koninkrijk. Tegen eind 2010 zou het onderzoek van de zeebodem op het gekozen 
tracé afgerond moeten worden. Een EPC-tender procedure is tegen 2011 gepland. 
Het consortium NGIL-ELIA dient in 2010 een duidelijke positie in te nemen ten 
aanzien van het gewenste regulatoire kader (“merchant” of gereguleerd) voor de 
investering. 
 

69) Het aanbod van vervoerscapaciteit van gas opvolgen 

 

 

 

 

70) De ontwikkelingsprojecten in verband met de opslagcapaciteiten van gas 

opvolgen 
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71) Het resultaat van de Open Season noord-zuid (gas) en naar het 

Groothertogdom Luxemburg opvolgen 

 

 
 

 

72) De open season voor de uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge 

opvolgen 

 

 
 

 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2009: 
 

73) Toewijzing van capaciteiten naar het Groothertogdom Luxemburg 

 

 

 

Eind 2009 werd de CREG benaderd door een nieuwe leverancier die actief zal zijn in 
het kader van de transit door België met bestemming het Groothertogdom 
Luxemburg. Een Luxemburgse onderneming heeft namelijk met deze nieuwe 
leverancier een contract afgesloten voor de levering van gas vanaf 2010. In het kader 
hiervan vervangt deze nieuwe leverancier de huidige. Deze laatste heeft echter op 
lange termijn een contract voor de reservering van capaciteit afgesloten met Fluxys. 
Omdat Fluxys eerst heeft geweigerd de capaciteit aan de nieuwe leverancier toe te 
kennen, heeft hij zich gericht tot de CREG. De commissie bekijkt dus, in 
samenwerking met de ILR (de Luxemburgse regulator), hoe dit probleem kan worden 
opgelost. Er hebben twee vergaderingen plaatsgevonden met elke betrokken shipper 
en één met de ILR teneinde zich ervan vergewissen dat de transitcapaciteiten met 
bestemming het Groothertogdom Luxemburg zonder discriminatie worden 
toegewezen. Er moet rekening worden gehouden met twee periodes: 2010 – 2015, 
dus vóór de startdatum van de diensten in het kader van de Open Season, en de 
periode gedekt door de Open Season. Voor de eerste periode zijn er 
onderhandelingen aan de gang. Voor de tweede periode zal de toewijzing 
plaatsvinden overeenkomstig de procedure die van kracht is voor de Open Seasons. 
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Doelstelling nr. 9: De markt van gasinfrastructuurcapaciteiten opvolgen 

 

Deze doelstelling dekt zeven acties en de CREG acht dat deze grotendeels werd 

verwezenlijkt. Van deze zeven acties werden er vier volledig verwezenlijkt. Twee ervan 

werd verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, maar konden niet worden voltooid omwille van 

externe elementen, en één bleek zonder voorwerp te zijn: 
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DOELSTELLING 9: De markt van gasinfrastructuurcapaciteiten opvolgen

 
74) Het indicatief vervoersprogramma (IVP) van Fluxys voor het vervoer en de 

transit van gas bestuderen 

 

 

 

 

75) Een nieuw “Entry-Exit”-model ontwikkelen 

 
 
 
 
 
 

De werkgroep tussen FLUXYS en CREG hebben in 2009 maandelijks vergaderd 
zodanig dat het nieuwe vervoersmodel voor doorvoer concreet kon worden 
geïmplementeerd vóór het einde van het jaar 2009. Parallel met de introductie van 
het nieuwe model werden de daarmee verbonden diensten vastgelegd, samen met 
de respectievelijke tarieven van toepassing voor de komende twee jaar. De 
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ontwikkeling van nieuwe diensten, in uitvoering van het nieuwe model zal zijn 
terugslag vinden in de vervoersprogramma’s voor overbrenging en doorvoer die in de 
loop van 2010 zullen worden ontwikkeld. Een intense samenwerking tussen FLUXYS 
en CREG heeft geleid op het einde van het jaar tot de introductie van een nieuw 
doorvoermodel. Diensten en tarieven werden analoog aangepast. Het nieuwe model 
voorziet nog niet in een volledige loskoppeling van entry en exit bij reservatie van 
vervoerscapaciteit op het vervoersnet voor overbrenging. De overgang naar een 
zuiver “entry-exit” model voor overbrenging is pas mogelijk na de realisatie van een 
aantal bijkomende investeringen in het vervoersnet waaronder de vTn-bis van Oost 
naar West en de Noord-Zuid versterking richting Frankrijk met inbegrip van een 
nieuw compressiestation te Wilsele. De CREG zal de realisatie van de geplande 
investeringen monitoren. Zolang de nieuwe gedragscode niet in werking is getreden 
ontbreekt bovendien het wettelijk kader.  

 

76) Een toegangsmodel opstellen dat de mededinging voor het L-gas verzekert 
 

 
 
 

 
In de loop van 2009 werden drie nieuwe leveranciers actief op de Belgische L-
gasmarkt, wat het totaal brengt op vijf. Nieuwe spelers kregen toegang tot de markt 
via twee capaciteit releases in februari en oktober 2009, op het uitgangspunt 
Hilvarenbeek/Poppel en uitgevoerd door de Nederlandse TSO, GTS. De 
onduidelijkheid met betrekking tot de onderbreekbaarheid van de ter beschikking 
gestelde capaciteit en de totale afwezigheid van coördinatie met FLUXYS, hebben 
de CREG extra elementen aangereikt om tijdens de verschillende contacten een 
nieuw toegangsmodel aan te kaarten bij de Energiekamer en GTS. Dit bracht de 
CREG tot de goedkeuring op 14 januari 2010 van de studie (F)100114-CDC-936 
waarin een sterk pleidooi gehouden wordt voor regionale samenwerking tussen de 
betrokken netbeheerders. De monolithische bevoorradingsstructuur van de 
Nederlandse, Belgische en Franse L-gasmarkt nodigt uit tot de introductie van een 
allocatiemethode die losgekoppeld moet worden van het commercieel gedrag van de 
netgebruikers, i.e. de lange termijn capaciteitreservaties. In dit kader wordt de 
conversie van L-gasklanten naar H-gas van onderschikt belang en beperkt tot de 
regio die zich rond het Albertkanaal situeert. Het doel om de mededinging in de L-
gasmarkt te verhogen kan positief geanalyseerd worden. Niet alleen langs Belgische 
zijde, maar nu ook langs Nederlandse zijde zijn verschillende 
leveringsondernemingen actief.  
De concrete realisatie van een nieuw toegangsmodel binnen de regionale L-
gasmarkt is nog geen feit. De voorstellen door de CREG aangereikt in haar studie 
zouden door de drie betrokken netbeheerders, onder toezicht van hun drie 
respectievelijke regulatoren, moeten uitgewerkt worden. Aangezien succes 
afhankelijk is van de medewerking van buitenlandse actoren, is de uitvoering van dit 
project traag.  

 
77) De regels betreffende de toewijzing van de capaciteit bestuderen en eventueel 

de procedure “Use It Or Loose It” voor het gasvervoer toepassen 
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78) Het veilingmechanisme voor de ingangscapaciteiten bestuderen (indien 

voorgesteld door Fluxys of in geval van nieuwe, niet-discriminerende 

toewijzing van de capaciteiten) 

 
Graad van 

verwezenlijking 
zonder onderwerp 

 

De CREG mocht geen voorstel van Fluxys ontvangen. Bovendien dienen eerst nog 
de noodzakelijke aanpassingen te gebeuren aan de desbetreffende wetgeving. Door 
het uitblijven van een gereguleerd kader inzake doorvoer, bepalingen inzake de 
ontwikkeling van de vervoersmodellen en het ter beschikking stellen van informatie 
aan de netgebruiker en een wettelijk kader omtrent het afsluiten van eindklanten, is 
er momenteel grote juridische onzekerheid. Van zodra het voorstel van gedragscode 
in werking treedt zal de CREG toezien op de daadwerkelijke invoering van alle 
bepalingen voorzien in de nieuwe gedragscode. 
 

79) Het indicatief vervoersprogramma (IVP) van Fluxys voor de opslag en de 

toegangsregels tot de opslaginstallaties voor gas bestuderen 

 

 

 

 

80) Het indicatief vervoersprogramma (IVP) van Fluxys LNG voor de LNG-

terminalling, de toegangsregels tot de installaties, het aantal slots en de 

organisatie van de secundaire markt bestuderen 

 

 

 

 

 

Doelstelling nr. 10: De elektriciteits- en gasmarkten opvolgen in het kader van de 
“business as usual” 

 
De CREG acht dat deze doelstelling, die zes acties dekt, grotendeels werd verwezenlijkt. 

Vier acties werden volledig verwezenlijkt, één actie werd in beperkte mate verwezenlijkt en 

één actie kon niet worden verwezenlijkt. 
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DOELSTELLING 10: De elektriciteits- en gasmarkten opvolgen in het kader van de "business as 
usual"

 
81) Meewerken aan de publicatie van de vier Belgische regulatoren met betrekking 

tot de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België 

 

 
 

 

82) Het project van regelmatige opvolging van de elektriciteitsmarkt verwezenlijken 

 
 
 

Deze taak houdt in dat de gegevens die Elia heeft overgemaakt, systematisch 
worden behandeld in het kader van de technische monitoring van het systeem en dat 
de formaten waarin deze gegevens worden opgeslagen en ter beschikking gesteld, 
worden gestandaardiseerd. Er werd een studie opgestart met betrekking tot de 
vormvoorschriften van de opslag en de terbeschikkingstelling van deze gegevens. 
Deze studie zal in 2010 worden afgerond. De uitvoering van de weerhouden 
oplossing zal in 2010 beginnen. De analyse van de opslag en de 
terbeschikkingstelling van de gegevens ontvangen in het kader van de monitoring 
van de balancing is momenteel aan de gang. Een eerste lijst van ontbrekende 
gegevens werd opgesteld en overgemaakt aan Elia. Deze taak zal in 2010 worden 
voortgezet na de uitbreiding in 2010 van de ploeg van de CREG op het vlak van 
beheer van de monitoringgegevens. De mogelijkheid om bepaalde technische 
stoornissen op de groothandelsmarkt van elektriciteit aan het licht te brengen, werd 
dus uitgesteld. Gezien de sterke daling in 2009 van de vraag naar elektriciteit is het 
teveel aan beschikbare productiecapaciteit echter gestegen, wat de impact van het 
uitstel mogelijk minder intens heeft gemaakt.  
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83) De bevoorradingszekerheid in elektriciteit (productie – invoer) opvolgen 

 

 

 

In een eerste fase moet worden bekeken in welke mate de beschikbare gegevens 
toelaten om kritische situaties op het vlak van bevoorradingszekerheid aan het licht 
te brengen en om mogelijke ontbrekende gegevens te identificeren die zouden 
toelaten dit te doen. In een tweede fase zal de mogelijkheid om een boordtabel in 
verband met de opvolging van de bevoorradingszekerheid van het Belgische 
elektriciteitssysteem op te stellen, worden geëvalueerd, onder andere door de vraag 
te vergelijken met de invoercapaciteiten en de beschikbare productie. In de derde 
fase worden deze boordtabel en de instrumenten die toelaten de tabel systematisch 
bij te werken, gecreëerd. Momenteel blijft de impact beperkt (geen confrontatie met 
problemen) gezien de daling van het verbruik omwille van de economische crisis. De 
recente heropleving van de economische activiteit maakt een betere opvolging 
echter weer actueel. Het is voorzien dat deze taak in 2010 wordt voortgezet na 
uitbreiding van de ploeg van de CREG en eens de monitoringgegevens beschikbaar 
zullen zijn. 
 

84) De bevoorradingszekerheid in gas opvolgen 

 

 

 

 

85) De activiteiten van Belpex opvolgen, letten op de toekomstige ontwikkelingen 

en de toepassing van de reglementering 

 

 

 

 

86) De Hub van Zeebrugge opvolgen 

 

 

 
 

Doelstelling nr. 11: De taken met betrekking tot de domeinconcessies en de offshore 
groenestroomcertificaten verzekeren 

 

De CREG acht dat deze doelstelling, die vier acties dekt, volledig werd verwezenlijkt. Van 

deze vier acties werden er drie volledig verwezenlijkt en bleek één actie zonder voorwerp te 

zijn: 
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DOELSTELLING 11: De taken m.b.t. de domeinconcessies en de offshore groenestroomcertificaten 
verzekeren 

 
87) De contracten betreffende de aankoop van offshore groenestroomcertificaten 

tussen de producenten en Elia bestuderen 

 
Graad van verwezenlijking 

zonder onderwerp 

 

De CREG ontving in 2009 geen aanvragen tot goedkeuring van voorstellen van 
aankoopcontracten van groenestroomcertificaten tussen ELIA en offshore 
windmolenparken. In de toekomst zal de CREG nieuwe voorstellen moeten 
onderzoeken op het ogenblik dat deze worden voorgelegd. 
 

88) De toeslag die voortvloeit uit de terugkoop en verkoop van 

groenestroomcertificaten berekenen 

 

 

 

 

89) De gegevensbank met betrekking tot de offshore groenestroomcertificaten en 
het fonds met betrekking tot de verplichting tot terugkoop van 
groenestroomcertificaten door Elia beheren 
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90) Aan de invoering van het mechanisme betreffende de oorsprongsgaranties 

deelnemen 

 

 
 

 

 

 

4.4  BEHEER VAN DE FONDSEN EN VAN DE OPENBARE 

DIENSTVERPLICHTINGEN 
 

Dit vierde activiteitendomein vormde op zichzelf al een van de doelstellingen van de CREG 

voor 2009. 

 

 
Doelstelling nr. 12: Op federaal niveau, de fondsen bestemd voor de financiering van 
bepaalde ODV’s en van de kosten in verband met de regulering en de controle van de 

elektriciteits- en gasmarkten beheren 

 

Deze doelstelling dekt drie acties: De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd 

verwezenlijkt. één actie werd volledig verwezenlijkt,  een actie werd verwezenlijkt voor wat 

betreft de CREG, maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen en een 

actie heeft geleid tot betere resultaten dan gehoopt.  
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DOELSTELLING 12: Op federaal niveau, de fondsen bestemd voor de financiering van bepaalde 
ODV's en van kosten in verband met de regulering en de controle van de elektriciteits- en 

gasmarkten beheren 

 
91) De zes fondsen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen (ODV) 

beheren, de inning van de federale bijdrage opvolgen, de toeslagen berekenen 

en publiceren 

 

 

 

 

92) Eventueel nieuwe fondsen of ODV’s beheren 
 

 
 
 
 

De gaswet voorziet de oprichting van een bijkomend gasfonds bestemd voor de 
financiering van de prospectieve studie in verband met de bevoorradingszekerheid in 
gas, maar geen enkel koninklijk besluit tot uitvoering van deze wettelijke bepaling werd 
echter gepubliceerd. Deze vaststelling kan ook worden gemaakt voor het fonds voorzien 
door de elektriciteitswet met betrekking tot de netto werkelijke kost van de ODV’s, onder 
andere wat betreft de regelmatigheid en de kwaliteit van de elektriciteitsleveringen 
alsook wat betreft de bevoorrading. Bijgevolg werd ook geen enkele toeslag berekend 
voor deze twee fondsen en was er niets te beheren. 
 
De CREG heeft de gevolgen van de bepalingen van de programmawet van 
22 december 2008 echter geanticipeerd. Deze voeren namelijk een nieuw gas- en 
elektriciteitsfonds in dat bestemd is voor de financiering van de forfaitaire 
verminderingen voor de verwarming met gas en met elektriciteit. Aangezien het beheer 
van dit nieuwe fonds werd toevertrouwd aan de CREG, heeft zij de nieuwe toeslagen 
(gas en elektriciteit) in het kader van de federale bijdrage van toepassing voor het 
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jaar 2009 berekend en op 15 december 2008 op haar website gepubliceerd. Op die 
manier anticipeert ze het uitvoerend koninklijk besluit van 27 maart 2009. De fondsen 
verwarmingspremies elektriciteit en gas werden in 2009 dus bevoorraad en de CREG 
heeft alle beschikbare bedragen overgedragen naar het organiek begrotingsfonds van 
de FOD Economie, dat werd opgericht met het oog op het beheer van de toekenning 
van deze premies aan particulieren. De CREG blijft waakzaam ten opzichte van de 
evolutie van de wetgeving en is bereid het financieel, boekhoudkundig en extra-
boekhoudkundig beheer van elk nieuw fonds op zich te nemen. 
 

93) Het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten” afsluiten 

  

 

 

 

De CREG zorgt voor de opvolging van de regulariseringen van de bedragen van de 
federale bijdrage elektriciteit bestemd ter compensatie van het inkomstenverlies van 
de gemeenten. De regulariseringen met betrekking tot het boekjaar 2007 tussen de 
distributienetbeheerders en de CREG vonden plaats aan het einde van het derde 
kwartaal. Deze regulariseringen waren de laatste die nog moesten worden 
uitgevoerd aangezien deze bijdrage sinds 1 januari 2008 door de Vlaamse regering 
werd afgeschaft. In het kader hiervan heeft de CREG de afrekening opgesteld van de 
bedragen verschuldigd aan bepaalde gemeenten en van de bedragen die aan 
andere gemeenten moeten worden gevraagd. De regulariseringen tussen de DNB’s 
met klanten in het Vlaams Gewest en de CREG werden op 30 september 2009 
uitgevoerd. Het totale verschuldigde bedrag voor 2007 is voortaan beschikbaar via 
het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten”. Om het beschikbare saldo tussen 
de betrokken Vlaamse gemeenten te verdelen, werd bijgevolg contact opgenomen 
met de Vlaamse Overheid – Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat beheert de 
financiering van de Vlaamse gemeenten. De regulariseringen tussen de DNB’s met 
klanten in het Vlaams Gewest en de CREG werden op 30 september 2009 
uitgevoerd. Het totale verschuldigde bedrag voor 2007 is voortaan beschikbaar via 
het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten”. Op initiatief van de CREG werd in 
februari 2010 een vergadering gehouden met de Vlaamse Overheid. De bedoeling 
van deze vergadering was om de wettelijke modaliteiten van toepassing voor het 
Vlaamse gewest en de praktische modaliteiten vast te leggen teneinde alle 
momenteel beschikbare fondsen aan het agentschap over te dragen, onder beheer 
van de CREG. De afsluiting van het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten” zal 
bijgevolg dus enkel kunnen plaatsvinden wanneer de Vlaamse gemeenten die ervan 
genieten, de bedragen die voor hen bestemd zijn, zullen hebben ontvangen. De 
CREG zal de afsluiting van het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten” in 2010 
afronden. 

 

 

 

 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid omwille 

van externe elementen 

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 



50 / 65 

4.5 COMMUNICATIE EN SAMENWERKING 

 

Dit vijfde activiteitendomein vormde op zichzelf al een van de doelstellingen van de CREG 

voor 2009. 

 

Doelstelling nr. 13: De interne en externe communicatie verbeteren en met andere 

instanties samenwerken 

 

De CREG acht dat deze doelstelling, die vijf acties dekt, volledig werd verwezenlijkt. Van 

deze vijf acties heeft één actie betere resultaten opgeleverd dan verwacht, twee acties 

werden volledig verwezenlijkt en één actie bleek zonder voorwerp te zijn geworden. De 

overblijvende actie werd voor een deel grotendeels verwezenlijkt en heeft voor het andere 

deel betere resultaten opgeleverd dan verwacht. 
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94) Een intranet (personeelsbeheer en interne gegevensbanken) installeren en de 

servers van de CREG vervangen 
 

Een intranet installeren:  

  

 

 

De intranettoepassing is actief en in ontwikkeling, maar werd nog niet ‘publiek’ 
gemaakt. Eind 2009 werd ook overgegaan tot de aankoop en de installatie van een 
softwareprogramma voor het beheer van de verlofaanvragen (Leave Request). Deze 
toepassing wordt gelinkt met SAM (Salary and Administration Manager), het 
programma voor personeelsadministratie en het beheer van de lonen. Ze is 
toegankelijk voor personeelsleden en verantwoordelijken via een internetwebsite, 
gehost door het sociaal secretariaat. Voorzien wordt om het systeem voor het beheer 
van de verlofaanvragen aan het personeel voor te stellen begin 2010, hetgeen 
gepaard zal gaan met de ingebruikname van een eerste versie van het intranet.   
 

De servers van de CREG vervangen:  

 

 

 

 

De virtualisering van de infrastructuur werd uitgevoerd volgens de voorziene planning 
en de vervangen infrastructuur is helemaal operationeel. De inrichting van een 
aangepast technisch lokaal (geklimatiseerd en beveiligd) was niet voorzien en werd 
verwezenlijkt. De tweede helft van de servers stond in 2009 nog onder garantie en 
was in deze eerste fase nog niet gepland. Deze zal voor dezelfde redenen in 2010 
moeten worden gevirtualiseerd. 
 

95) De niet-vertrouwelijke akten van de CREG publiceren 

 

 

 

 

96) De tariefbeslissingen en de beslissingen met betrekking tot het energiebeleid 

van het land meedelen aan de Ministerraad 

 
Graad van 

verwezenlijking 
zonder onderwerp 

 

De elektriciteits- en gaswetten voorzien dat de CREG van bij hun invoering de 
tarifaire beslissingen alsook de beslissingen betreffende het algemeen belang en het 
energiebeleid van het land, met inbegrip van de doelstellingen van de Regering 
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betreffende de energiebevoorrading van het land, aan de Ministerraad moet 
meedelen. De Ministerraad kan vervolgens, op voorstel van de Minister, bij 
gemotiveerd besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de tenuitvoerlegging 
van de beslissingen genomen door de CREG, schorsen. De Commissie wijzigt dan 
de geschorste beslissing binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de opschorting 
ervan.  
 
Deze actie is dus zonder voorwerp geworden. De wetten voorzien namelijk eerst dat 
een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad moet worden 
goedgekeurd om de modaliteiten van de procedure vast te leggen, wat tot nu toe niet 
het geval is. Vervolgens heeft het Hof van Beroep van Brussel geoordeeld dat de 
bepaling van de gaswet het voorschrift van artikel 25 van de gasrichtlijn ver 
overschrijdt. Deze laatste laat namelijk enkel toe dat de Lidstaten voorzien dat de 
reguleringsinstanties aan het bevoegde orgaan van de Lidstaat de tarieven of 
minstens de tariefmethodologieën voorleggen met het oog op een formele 
goedkeuring. Bovendien meldt dit artikel dat het bevoegde orgaan in een dergelijk 
geval gemachtigd is om het ontwerp van beslissing goed te keuren of te verwerpen. 
Daarnaast bepaalt de Richtlijn 2009/72/CE van 13 juli 2009 dat de Lidstaten er onder 
andere voor moeten zorgen dat de regulerende instantie zelfstandig besluiten kan 
nemen, onafhankelijk van enig politiek orgaan, en dat ze geniet van een volledige 
onafhankelijkheid met betrekking tot het openbaar of privébelang.  
 

97) De vragen en vragenlijsten beantwoorden 

 

 
 

 
In 2009 heeft de CREG geantwoord op iets meer dan 350 geschreven vragen van 
verbruikers, ondernemingen van de sector, advocaten, consulenten, onderzoekers 
en administraties, zonder het twintigtal telefonische oproepen die de receptie 
dagelijks ontvangt, te vergeten. Aangezien geen enkele wettelijke bepaling de CREG 
verplicht om de vragen die haar worden gesteld, te behandelen, is de CREG van 
mening dat de resultaten beter zijn dan verwacht aangezien ze de vragen gemiddeld 
binnen de drie dagen na ontvangst heeft behandeld. De vragen hebben voornamelijk 
betrekking op marktstatistieken, welbepaalde akten van het Directiecomité, 
aanvraagprocedures betreffende de vergunning voor de levering van gas en 
elektriciteit, de sociale tarieven, de distributietarieven en de federale bijdrage. De 
vragen die niet rechtstreeks onder de bevoegdheid van de CREG vallen, worden 
gericht tot de tot de Inlichtingendienst (Contact Center) van de FOD Economie of tot 
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie al naar 
gelang ze in het algemeen betrekking hebben op de energiemarkt of specifiek 
betrekking hebben op de contracten en de bescherming van de consumenten. Het 
aantal individuele vragen die in 2010 door de CREG werd behandeld, zou moeten 
dalen dankzij de effectieve invoering van de federale ombudsdienst voor energie. 
Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te informeren, werd de website van de 
CREG in 2009 sterk aangevuld op basis van de wetgeving en de verschillende akten 
opgemaakt door de CREG. De website wordt regelmatig bijgewerkt. 
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98) Met andere instanties samenwerken 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 MONITORING VAN DE MARKTEN EN VERDEDIGING VAN DE 

BELANGEN VAN DE VERBRUIKER 
Bovenop de doelstellingen van de CREG in het kader van de “Business as usual”, heeft de 

wet van 8 juni 2008 meerdere nieuwe opdrachten toevertrouwd aan de CREG. 

Onder deze nieuwe opdrachten onderscheidt men enerzijds de opdrachten van verticale 

aard, zoals: 

- de permanente monitoring van de markten verzekeren; 

- de correcte uitvoering van de ODV’s verzekeren; 

- het objectief gerechtvaardigde karakter van de relatie tussen de prijzen 

aangeboden door een elektriciteits- of gasonderneming en de kosten van deze 

onderneming beoordelen; 

- adviezen en voorstellen formuleren met betrekking tot de prijs en met het oog op 

de bevordering van de goede werking en de transparantie van de markten. 

Anderzijds is de CREG belast met opdrachten van transversale aard, zoals: 

- ervoor zorgen dat de situatie van de markten het algemeen belang beogen en 

passen in het algemene energiebeleid; 

- zorgen voor de essentiële belangen van de verbruiker; 

- toezicht houden op de transparantie en de mededinging en erop toezien dat de 

elektriciteits- of gasondernemingen zich onthouden van elk gedrag dat de 

mededinging tegengaat of van elke oneerlijke handelspraktijk. 

 

De resultaten die uit de acties van de CREG voortvloeien zijn onder andere afhankelijk van 

het gedrag van de betrokken ondernemingen ten opzichte van de informatieaanvragen van 

de Commissie. Ook al beschikt de CREG over wettelijke mogelijkheden die haar theoretisch 

gezien in staat stellen inlichtingen te eisen en te verkrijgen, toch kan de mogelijke 
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terughoudendheid of weigering van de betrokken ondernemingen (actief in sectoren 

onderworpen aan concurrentie en die tot dan niet gereguleerd waren) om de gevraagde 

gegevens volledig en binnen redelijke termijnen over te maken, de werkzaamheden van de 

Commissie vertragen of belemmeren. Hieromtrent vormt de door de CREG aangekondigde 

terbeschikkingstelling van officieren van de gerechtelijke politie een belangrijke vooruitgang. 

De resultaten van de uitvoering van deze maatregel zijn echter onder andere afhankelijk van 

het ogenblik waarop alle nodige wettelijke beschikkingen in werking zullen zijn getreden, wat 

tot nu toe nog niet het geval is. 

Voor 2009 heeft de CREG de volgende prioritaire doelstellingen vastgelegd op het vlak 

van monitoring en verdediging van de belangen van de verbruikers: 

 

Doelstelling nr. 14: De objectieve relatie tussen de kosten en de prijzen beoordelen 

 

Deze doelstelling verzamelt de prioriteiten die de CREG voor 2009 heeft bepaald met 

betrekking tot de objectieve relatie tussen de kosten en de prijzen. Deze doelstelling 
kan vanzelfsprekend niet alle acties omvatten die op middellange en lange termijn op 
dit gebied moeten worden verwezenlijkt. De CREG acht dat deze doelstelling, die vijf 

acties dekt, grotendeels werd verwezenlijkt. Van deze vijf acties heeft er één betere 

resultaten opgeleverd dan verwacht en werd een andere volledig verwezenlijkt. Twee acties 

werden verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, maar konden niet worden voltooid omwille 

van externe elementen, en een laatste actie werd grotendeels verwezenlijkt. 
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DOELSTELLING 14: De objectieve relatie tussen de kosten en de prijzen beoordelen

 
99) De studie betreffende de indexeringsparameters van de prijzen voor de 

levering van elektriciteit en gas verder verfijnen 

  

 
 

Wat betreft elektriciteit wordt er nagedacht over de herziening van de formule van de 
Nc-parameter. De CREG heeft eerst de hypothesen die aan de grondslag van de Nc-
parameter liggen, getest ten aanzien van de meest recente marktevoluties. 
Aangezien de Nc enerzijds gebaseerd is op gegevens van 2002 en de structuur van 
de elektriciteitsproductie anderzijds sindsdien heeft geëvolueerd, heeft de CREG een 
nieuwe Nc berekend door zich te baseren op meer recente gegevens. De CREG 
heeft vastgesteld dat de nieuwe Nc niet veel verschilt van de Nc voor de jaren 2008 
en 2009, maar dat hij minder volatiel is. Bovendien konden de gemiddelde kosten 
van de elektriciteitsproductie nog niet worden nagekeken omdat het moeilijk is om 
hierover van de producenten inlichtingen te krijgen en omdat de CREG andere 
projecten, adviezen of studies gevraagd door de Minister als prioritair heeft 
beschouwd. 
 

Wat betreft het gas heeft de CREG besloten dat de New G-parameter, die enkel 
bestaat uit oliecomponenten (buiten vaste termijn), niet meer kenmerkend was voor 
de bevoorradingskost aan de grens. Bovendien kopen sommige ondernemingen hun 
gas ergens anders dan bij de historische operator. Deze aankopen kunnen echter 
plaatsvinden op basis van parameters die uitsluitend afhankelijk zijn van 
internationale gasquoteringen en niet meer uitsluitend van oliequoteringen, zoals dit 
voordien steeds het geval was.  
 
Naast de analyse over het representatief karakter van de parameters die wordt 
voortgezet, zal de CREG met het oog op de vereenvoudiging van de werking van de 
markten en om de verbruiker zo goed mogelijk te informeren, de Ne- en Nc-
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parameters alsook de Igd-parameters en de olie- en gasquoteringen gebruikt in het 
kader van de tarifering van gas, verder blijven publiceren. 
 

100) De studie betreffende de impact van de kostprijs van koolstof op de prijs van 

elektriciteit verder verfijnen 

 

 

 

Voor het jaar 2008 schat de CREG dat de windfall profits in verband met de gratis 
toekenning van emissierechten en de opbrengst vrijgemaakt door de 
elektriciteitsproducenten in België 380 miljoen euro bedragen. De studie werd op 
30 juni 2009 aan de “Commissie bedrijfsleven” van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers voorgesteld. In juni 2009 heeft de Minister te kennen 
gegeven dat hij de windfall profits geboekt door de elektriciteitsproducenten wenst te 
belasten en heeft hij aan de CREG gevraagd om hem concrete voorstellen gericht op 
de instelling van dit fiscaal instrument, voor te leggen. De CREG heeft een ontwerp 
van koninklijk besluit opgesteld dat ze in september 2009 aan de Minister heeft 
voorgelegd. Op vraag van de Algemene Raad zal de studie elk jaar tot en met 2012 
worden bijgewerkt. In 2010 zal de CREG bijgevolg de windfall profits vrijgemaakt in 
2009, berekenen. 

101) De studie betreffende de stijging van de prijzen voor gas en voor elektriciteit 

aangekondigd door ELECTRABEL in juni 2007 verder verfijnen 

 

 
 

 

102) De afschrijvingen van de kerncentrales en de steenkoolcentrales bestuderen 

 

 

 

 

Via haar studie over de nucleaire centrales in België (stranded benefits als gevolg 
van de versnelde afschrijvingen tijdens de gereguleerde markt en windfall profits ten 
gevolge van de levensduurverlening) maakte de CREG allereerst een inschatting van 
de mogelijke welvaarttransfer tussen de elektriciteitproducenten en de consumenten.  
De studie werd in haar confidentiële versie op 1 september 2009 aan de Minister van 
Energie overgemaakt. Via een afzonderlijke brief van 23 september 2009 werd aan 
de Minister een sensitiviteitsanalyse van dein de studie  gemaakte berekeningen 
toegestuurd. In navolging van deze studie werd via een afzonderlijk brief van 8 
oktober 2009 aan de Minister een ‘Voorontwerp van wet tot vestiging van een heffing 
op de industriële elektriciteitsproductie door de splijting van kernbrandstoffen in de 
nucleaire centrales waarvan de oorspronkelijke levensduur werd verlengd’, 
overgemaakt. De cijfers die de Belgische Regering hanteerde bij de berekening van 
de nucleaire rente voor de verlenging van de levensduur van de drie oudste 
kerncentrales zijn reconcilieerbaar met de berekeningen van de CREG in haar 
studie. Omwille van het ontbreken van voldoende gedetailleerde data en het 
ontbreken van een duidelijk afgebakende levensduur behandeld deze studie niet de 
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mogelijke stranded benefits die worden gerealiseerd door afgeschreven 
steenkoolcentrales. Een dergelijke afzonderlijke studie kadert mogelijk in de 
permanente marktmonitoring van de elektriciteitsmarkt. 
 

103) Een opvolgingsmodel voor de groot- en detailhandelsmarkten van elektriciteit 

en gas opstellen en de performantie-indicatoren van de markten berekenen 

 
 
 
 
 

In het kader van haar monitoringtaak heeft de CREG acht opvolgingsstudies 
betreffende de prijzen en de kosten uitgevoerd: met het oog op een meer systematische 
bestudering van de relatie tussen de prijzen en de kosten van de elektriciteits- en 
gasondernemingen heeft de CREG sinds januari 2009 stappen ondernomen bij de 
producenten/leveranciers van elektriciteit. Er werden meerdere bilaterale vergaderingen 
georganiseerd tussen de producenten/leveranciers van elektriciteit en de CREG. 
Bovendien werden begin mei 2009 inlichtingen gevraagd. Deze stappen hebben er 
echter nog niet toe geleid dat de gegevens werden overgemaakt. In januari 2010 werd 
een nieuwe procedure van aanvraag van inlichtingen opgestart. De beschikbaarheid 
van de gegevens en de medewerking van de producenten/leveranciers zijn aspecten 
die essentieel zijn in het kader van de verwezenlijking van deze werkzaamheden. In 
2009 heeft de CREG personeel nodig voor de monitoring aangeworven en opgeleid. 
Deze personeelsleden zullen in 2010 helemaal operationeel zijn. De CREG neemt ook 
deel aan informele vergaderingen met de Franse en Nederlandse regulatoren. De 
bedoeling van deze vergaderingen is om informatie uit te wisselen met betrekking tot de 
vooruitgang van elk land op het vlak van rapporteringsmodaliteiten betreffende het 
toezicht van de groothandelsmarkt. In 2010 zal de CREG haar monitoringtaak trachten 
te systematiseren: 

- door een rapport over het toezicht op de elektriciteits- en gasprijzen op te stellen 
dat een synthese zal bevatten van de resultaten van verschillende terugkerende 
of meer gerichte analyses met betrekking tot de prijsvorming uitgevoerd door de 
CREG (zie beleidsplan 2010); 

- door haar stappen in de richting van een EBITDA-analyse van de elektriciteits- 
en gasondernemingen voort te zetten. 

 

 

Doelstelling nr. 15: Toezicht houden op de werking van de elektriciteits- en 
gasmarkten in het kader van de nieuwe bevoegdheden toegekend aan de CREG 

 

Deze doelstelling verzamelt de prioriteiten die de CREG voor 2009 heeft bepaald met 

betrekking tot de monitoring van de werking van de elektriciteits- en gasmarkten. Deze 
doelstelling kan vanzelfsprekend niet alle acties omvatten die op middellange en 
lange termijn op dit gebied moeten worden verwezenlijkt. De CREG is van mening dat 

deze doelstelling, die acht acties dekt, grotendeels werd verwezenlijkt. Van de acht acties 

zijn er twee die volledig werden verwezenlijkt, één actie werd verwezenlijkt voor wat betreft 

de CREG, maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen, een andere actie 
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werd grotendeels verwezenlijkt en drie acties werden in beperkte mate verwezenlijkt. Een 

actie bleek zonder voorwerp te zijn geworden. 
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Zonder voorwerp 

DOELSTELLING 15: Toezicht houden op de werking van de elektriciteits- en gasmarkten i.h.k.v. de 
nieuwe bevoegdheden toegekend aan de CREG

 
 

104) Een permanente gegevensbank met inlichtingen over de markt opstellen om de 

indicatoren op structurele wijze te berekenen 

 
 
 
 
 

In 2008 is een start genomen om een centraal databeheer op te stellen, via intern 
overleg. Deze taak is een eerste vereiste voor de verwezenlijking van de andere 
taken betreffende de “technische” monitoring. Door gebrek aan mankracht is dit 
opzet echter niet doorgezet. Eind 2009 is de CREG overgegaan tot het aanwerven 
van een datamanager voor het uitvoeren van deze taak. De procedure is afgerond en 
half februari 2010 treedt de nieuwe datamanager in dienst. De analyse en de 
uitvoering zullen in 2010 dus op een meer doeltreffende wijze worden voortgezet. 
 

 

105) De primaire, secundaire en tertiaire reserves van Elia evalueren 

 
 
 
 
 

Het gaat hier om de opstelling van een boordtabel van de opvolging van de 
balancing en van de primaire, secundaire en tertiaire reserves. Een eerste analyse 
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van de inhoud van de boordtabel werd uitgevoerd. De analyse zal worden afgewerkt 
en de opstelling alsook de regelmatige bijwerking van de boordtabel zullen in 2011 
worden uitgevoerd. In verband met deze taak worden gegevens gebruikt die in het 
kader van actie nr. 82 werden ingezameld en die nog niet werd afgerond.  

106) Het impact van de specificatieverschillen in de kwaliteit van het gas analyseren 

 

 

 
Verlaging van de wobbeindex op het connectiepunt met Interconnector (UK) kan 
reeds beschouwd worden als een eerste succes van deze werkzaamheden. Het feit 
dat er op 1 oktober 2010 een bijkomende stap in de goede richting zal gezet worden 
op de grens met Duitsland is zo goed als zeker te noemen. Een totale impactanalyse 
is nog niet aan de dagorde. De kosten batenanalyse voor de omvorming van de Peak 
Shaving dient nog uitsluitsel te geven. De problematiek van de verschillen in 
gaskwaliteit is te wijten aan de in onze buurlanden opgelegde specificaties die van 
elkaar verschillen. Een oplossing kan dan ook niet zonder de medewerking van onze 
buurlanden, in eerste instantie Engeland. Discussies dienen verder gezet te worden 
om Engeland te kunnen overtuigen van haar verantwoordelijkheid inzake deze 
problematiek. 
 

107) Het gedrag van de spelers op Belpex bestuderen 

 

 

 

 

108) De monitoring van de elektriciteitsmarkt op lange termijn uitvoeren en de 

samenwerking met de CRE en de Energiekamer in het kader van de opvolging 

van Belpex, Powernext en APX voortzetten 

 

 

 

In het kader van de monitoring van Belpex DAM is er een informeel overlegstructuur 
met de CRE en Energie Kamer opgezet. In mei 2009 vond een tweede overleg 
plaats te Parijs. Om de forward markt te onderzoeken heeft de CREG vertrouwelijke 
gegevens opgevraagd bij Endex. Tot op heden heeft de CREG deze gegevens nog 
niet ontvangen. Er werd een brief naar de Minister gestuurd met een voorstel van 
wetswijziging opdat er een duidelijke wettelijke verplichting voor energiebeurzen zou 
zijn om vertrouwelijke informatie aan de energie regulatoren over te maken. Er is 
onduidelijkheid in hoeverre Endex als tussenpersoon op de energiemarkt kan 
beschouwd worden. Er wordt nog overlegd met Endex om na te gaan of ze al dan 
niet de gegevens kunnen leveren. In de toekomst zal de CREG de 
langetermijnmonitoring verder uitbouwen wanneer de nodige gegevens beschikbaar 
zijn en de samenwerking met de CRE en de Energie Kamer voor de opvolging van 
Belpex, Powernext en APX voortzetten. 
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109) Een algemene sondering van de bevoorradingsketen uitvoeren 

 
Graad van 

verwezenlijking 
zonder onderwerp 

 

Een beperkte sondering werd verwerkt in de ruimere studie van de CREG over de 
relatie tussen de kosten en de prijzen van de invoerders en de verdelers op de 
Belgische residentiële en professionele gasmarkt voor de periode 2004 – 2009. Want 
in tegenstelling tot wat vooraf gesteld werd in het beleidsplan 2009, werd afgezien 
van een alomvattende sondering van de volledige bevoorradingsketen op de L-
gasmarkt vanwege de nieuwe marktontwikkelingen in Nederland. Aangezien deze 
hervormingen een grote opportuniteit bieden om bijkomende mededinging op de L-
gasmarkt te introduceren, werd besloten om voorbereidend studiewerk achterwege te 
laten en onmiddellijk in te pikken op de nieuwe marktevolutie opdat geen kostbare tijd 
zou verloren gaan, De CREG zet daarom prioritair in op de uitbouw van een 
regionale competitieve markt voor laagcalorisch aardgas, in samenspraak met 
Nederland en Frankrijk in de overtuiging dat dit automatisch lokale marktverstorende 
nevenverschijnselen zal elimineren. 
 

110) De flexibiliteitscriteria bestuderen teneinde het evenwicht van het net van 

Fluxys te waarborgen 

 

 

 

 

111) Procedures voor het beheer van incidenten op het net van Fluxys opstellen 

  

 

 

 

De stand van zaken inzake incidentenbeheer wordt besproken in studie van de 
CREG betreffende de behoefte aan gasvoorziening, bevoorradingszekerheid en 
infrastructuurontwikkeling 2009-2020. De richtlijnen voor incidentenbeheer die 
gerespecteerd dienen te worden zijn opgenomen in het nieuw voorstel van 
gedragscode dat door de CREG op 16 juli 2009 werd goedgekeurd. De verdere 
uitwerking van de procedures voor het incidentenbeheer door Fluxys is de volgende 
stap in het proces. Ofschoon basiscriteria werden uitgewerkt en vastgelegd, is de 
effectieve uitwerking van een gedetailleerde procedure is nog niet voltooid. Er is 
geen ingrijpende impact aangezien nog steeds kan teruggevallen worden op de oude 
bestaande procedures. Fluxys is bereid gevonden om deze samenwerking via een 
werkgroep te starten in 2010. De publicatie van het nieuw KB gedragscode moet wel 
eerst worden afgewacht vooraleer voorstellen kunnen worden geïmplementeerd. 
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Doelstelling nr. 16: Initiatieven nemen om zich te verzekeren van de correcte inning 

van de federale bijdrage elektriciteit 

 

De CREG is van mening dat deze doelstelling werd verwezenlijkt wat betreft de CREG, 

maar niet werd voltooid omwille van externe elementen omdat de twee acties waaruit de 

doelstelling bestond, werden verwezenlijkt wat betreft de CREG; maar niet konden worden 

voltooid omwille van externe elementen. 
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DOELSTELLING 16: Initiatieven nemen om zich te verzekeren van de correcte inning van de 
federale bijdrage elektriciteit 

 
112) Initiatieven nemen om zich te verzekeren van de correcte inning van de 

federale bijdrage elektriciteit 

 
 

 

Naar aanleiding van het grondige onderzoek van de attesten opgestuurd door de 
leveranciers, heeft de CREG vastgesteld dat, met betrekking tot de vrijstelling van de 
componenten Denuclearisatie en Broeikasgassen, vier leveranciers de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 niet toepasten. Bijgevolg heeft de CREG 
gepaste maatregelen getroffen aangezien deze “niet conforme” toepassing 
rechtstreeks gevolgen heeft voor de inning van de federale bijdrage. ze heeft dit 
probleem meermaals gemeld aan de Minister. Ten gevolge van deze controle heeft 
de CREG ook een procedure van administratieve boete opgestart tegen twee 
leveranciers die weigerden zich aan de reglementering te houden. In het kader van 
dit geschil hebben de andere twee leveranciers samen een rechtsvordering ingesteld 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. De bestudering van de attesten 
van deze leveranciers werd geschorst in afwachting van de beslissingen die de 
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dossiers betreffende de administratieve geldboetes en de lopende gerechtelijke 
procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zullen afronden. 
 

Op het vlak van inning van de federale bijdrage kon de reconciliatie van de 
hoeveelheden energie waarop de federale bijdrage wordt geïnd, nog niet 
plaatsvinden. De CREG werd door het Kabinet van de Minister betrokken bij de 
redactie van een wet ter bevestiging van de koninklijke besluiten en van de Memorie 
van Toelichting van deze wet. De CREG heeft ook aanvaard om mee te werken aan 
de antwoorden op de waarnemingen van de Raad van State betreffende de 
mogelijke kritieken over het grondwettig karakter van deze tekst in ontwerp. Deze 
werden uiteindelijk op 15 december 2009 bevestigd. De CREG blijft in contact met de 
leveranciers en met het Kabinet om een oplossing te vinden voor bovenvermeld 
probleem van vrijstelling. 
 

113) Bepalingen invoeren betreffende de officieren van de gerechtelijke politie 
 

 

In een schrijven van 7 mei 2009 heeft de CREG aan de Minister van Energie een 
voorstel van koninklijk besluit overgemaakt met betrekking tot de inspecteurs van de 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. Dit voorstel bevatte 
een verklarende nota en een ontwerp van tekst. Er werd verduidelijkt dat het ontwerp 
van koninklijk besluit rechtstreeks geïnspireerd was op het koninklijk besluit tot 
vastlegging van de toepassingsmodaliteiten van de bepalingen met betrekking tot de 
officieren van de gerechtelijke politie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle. Op verzoek van de Minister heeft de CREG op 16 juli 2009 een tweede 
voorstel overgemaakt dat op een drietal punten afwijkt van het eerste voorstel. Op 13 
december 2009 is het Koninklijk besluit betreffende de inspecteurs van de 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas aangenomen. Hiermee 
is de wettelijke en reglementaire basis gelegd om over te gaan tot de aanstelling van 
de inspecteurs. In vergelijking met het voorstel van de CREG, zijn een aantal 
bepalingen echter niet weerhouden, waaronder de samenwerking met andere 
instanties. Bovenop voormeld voorstel heeft de CREG, in hetzelfde schrijven, aan de 
Minister een ontwerp van Ministerieel besluit overgemaakt tot vaststelling van het 
model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas. Tenslotte heeft de CREG een nominatieve 
lijst van de personeelsleden die de hoedanigheid van inspecteur zullen bekleden, 
overgemaakt aan de Minister van Klimaat en Energie. De benoeming moet gebeuren 
bij koninklijk besluit. Wanneer bovenvermelde teksten zullen worden goedgekeurd en 
de inspecteurs benoemd zullen zijn, zal de CREG een actiekader moeten bepalen 
om de acties die deze officieren van de gerechtelijke politie zullen mogen 
ondernemen, nauwkeurig vast te leggen. Hieromtrent zal moeten worden overlegd 
met het parket-generaal aangezien de agenten van de CREG die in de hoedanigheid 
van officier van de gerechtelijke politie handelen, onder het toezicht van de 
procureur-generaal zullen staan. 
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5. CONCLUSIE : GRAAD VAN 
VERWEZENLIJKING VAN DE 
DOELSTELLINGEN VAN DE CREG IN 2009 

 

 

De CREG is actief in vijf activiteitendomeinen. In het kader hiervan heeft ze, in haar 

beleidsplan voor 2009, in totaal 16 te verwezenlijken algemene doelstellingen vastgelegd. 

Deze 16 doelstellingen kunnen in totaal worden onderverdeeld in 97 acties die op hun beurt 

overeenkomen met individuele taken die moeten worden uitgevoerd. 

 

Op het ogenblik van de opstelling van dit vergelijkend verslag van de doelstellingen 

geformuleerd in het beleidsplan en de verwezenlijkingen van 2009, stelt de CREG vast dat 

zij in totaal 113 acties heeft uitgevoerd in het kader van de 16 doelstellingen die 

oorspronkelijk werden vastgelegd. 

 

Deze stijging van meer dan 16 % van het aantal acties vergeleken met het oorspronkelijke 

aantal acties vloeit voort uit aanvragen van studies, adviezen en voorstellen geformuleerd 

door de Minister van Energie in de loop van het jaar of uit initiatieven die de CREG in 2009 

heeft genomen om de werking van de elektriciteits- en de gasmarkten te verbeteren. Deze 

initiatieven getuigen van de proactieve rol die door de CREG wordt gespeeld tijdens de 

uitvoering van elke nieuwe wettelijke bepaling en van zodra ze kennis heeft genomen van 

problemen of onregelmatigheden, of deze nu betrekking hebben tot de wetgeving, tot de 

tarifering of tot de werking van de elektriciteits- en gasmarkten  

 

Dankzij de kwalitatieve evaluatie van de graad van verwezenlijking van de 
doelstellingen van de CREG in 2009, die synthetisch gedetailleerd staat in het kader van 

het 3e deel van onderhavig verslag, komt men tot onderstaande tabel.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat, om de graad van verwezenlijking van de doelstellingen te 

bepalen, ook rekening werd gehouden met de 16 bijkomende acties die in 2009 werden 

gevoerd. Van de 16 doelstellingen van de CREG werden er zes volledig verwezenlijkt, 
twee werden verwezenlijkt voor wat betreft de CREG, maar konden niet worden 
voltooid omwille van externe elementen en acht werden grotendeels verwezenlijkt. 
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ACTIVITEITENDOMEINEN DOELSTELLINGEN VOOR 2009 
GRAAD VAN 

Verwezenlijking: 

ADVISEUR VAN DE 
OVERHEID 

Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties 
die de overheid verlangt van de CREG

Volledig verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 2: Voorstellen, adviezen en 
rapporten voorzien door de elektriciteits- 
en gaswetten formuleren 

Volledig verwezenlijkt 

TARIEVEN VOOR HET 
GEBRUIK VAN DE NETTEN 

EN PRIJZEN OP DE 
ELEKTRICITEITS- EN OP 

DE AARDGASMARKT 

Doelstelling nr.  3: De tarieven goedkeuren 
en de rekeningen van de beheerders van 
de transmissienetten van elektriciteit en 
gas controleren 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 4: De tarieven goedkeuren 
en de rekeningen van de 
distributienetbeheerders van elektriciteit en 
gas controleren

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 5: De parameters voor de 
indexering van de prijzen en de sociale 
tarieven berekenen 

Volledig verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 6: De schuldvorderingen 
“beschermde afnemers » controleren en 
goedkeuren en het Fonds “beschermde 
afnemers” bepalen 

Verwezenlijkt voor wat 

betreft de CREG, maar niet 

voltooid omwille van 

externe elementen 

WERKING VAN DE 
ELEKTRICITEITS- EN 
AARDGASMARKTEN 

Doelstelling nr. 7: De toegangsregels van 
derden tot de transportnetten voor 
elektriciteit en gas en de opslag van gas 
en LNG controleren 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 8: De investeringen en de 
middelen voor het beheer van de netten 
controleren 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 9: De markt van 
gasinfrastructuurcapaciteiten opvolgen Grotendeels verwezenlijkt 
Doelstelling nr. 10: De elektriciteits- en 
gasmarkten opvolgen in het kader van de 
“business as usual” 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 11: De taken met 
betrekking tot de domeinconcessies en de 
offshore groenestroomcertificaten 
verzekeren 

Volledig verwezenlijkt 

BEHEER VAN DE 
FONDSEN IN VERBAND 

MET BEPAALDE 
OPENBARE 

DIENSTVERPLICHTINGEN 

Doelstelling nr. 12: Op federaal niveau, de 
fondsen bestemd voor de financiering van 
bepaalde ODV’s en van kosten in verband 
met de regulering en de controle van de 
elektriciteits- en gasmarkten beheren 

Volledig verwezenlijkt 

COMMUNICATIE EN 
SAMENWERKING 

Doelstelling nr. 13: De interne en externe 
communicatie verbeteren en met andere 
instanties samenwerken 

Volledig verwezenlijkt 

MONITORING VAN DE 
MARKTEN EN 

VERDEDIGING VAN DE 
BELANGEN VAN DE 

CONSUMENT 

Doelstelling nr. 14: De objectieve relatie 
tussen de kosten en de prijzen beoordelen

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 15: Toezicht houden op de 
werking van de elektriciteits- en 
gasmarkten in het kader van de nieuwe 
bevoegdheden toegekend aan de CREG; 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 16: Initiatieven nemen om 
zich te verzekeren van de correcte inning 
van de federale bijdrage elektriciteit 

Verwezenlijkt voor wat 
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1. ANALYSEROOSTER GEBRUIKT OM DE 
DOELSTELLINGEN EN 
VERWEZENLIJKINGEN TE VERGELIJKEN 

 
1.1  Voorstelling van het analyserooster van de acties gevoerd door 

de CREG in 2009 
 

 
Graad van verwezenlijking 

 
■ Behaalde resultaten 
 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
 
■ Verklarende factoren 
 
■ Impact 
 
■ Toekomstige acties 
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1.2  Gedetailleerde beschrijving van het analyserooster 
 
■ Graad van verwezenlijking 

 
 
In deze eerste rubriek wordt de graad van verwezenlijking van de actie, of zelfs van de 

doelstelling, weergegeven op een schaal met zes niveaus. De graad wordt vastgelegd op basis 

van de vergelijking tussen de te verwezenlijken doelstelling in de loop van het referentiejaar, of 

deze in het kader van het beleidsplan werd gepland of tijdens het jaar, en de concrete 

verwezenlijkingen bekomen tegen het einde van datzelfde jaar. De recurrente of gerichte acties 

(doelstellingen) die zich over meerdere jaren spreiden, zullen bijgevolg wel degelijk worden 

geëvalueerd in het licht van de activiteiten gepland in de loop van het referentiejaar. 

 

■ Behaalde resultaten 

Deze rubriek laat toe de context van de actie (doelstelling) en van de verwezenlijkingen in het 

vooruitzicht te zetten en een lijst op te stellen van de concrete resultaten die werden behaald. 

 

■ Niet verwezenlijkte aspecten 

In sommige gevallen is het mogelijk dat bepaalde aspecten van de actie (doelstelling) niet 
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werden verwezenlijkt. Deze rubriek laat toe ze te inventariseren. Ze zal niet van toepassing zijn 

indien de actie volledig werd verwezenlijkt of indien de resultaten beter zijn dan verwacht. 

 

■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 

In vergelijking met de oorspronkelijke voornemens kunnen de verwezenlijkingen de te bereiken 

doelstelling overtreffen. Dankzij deze rubriek kunnen deze worden geïnventariseerd. Ze zal 

worden gebruikt voor de resultaten die duidelijk beter zijn dan verwacht (5e graad op de 

schaal), maar ook voor de verwezenlijkingen die overeenstemmen met de doelstellingen 

vastgelegd door de CREG en die de commissie onder de aandacht wenst te brengen. 

 

■ Verklarende factoren 

Deze rubriek stelt voornamelijk de oorzaken van de niet-verwezenlijking of de onvolledige 

verwezenlijking van de actie (doelstelling) op de voorgrond. Indien nodig kan deze rubriek de 

factoren hernemen die de verwezenlijkingen die de doelstellingen overtreffen, verklaren. 

 

■ Impact 

Wanneer een actie (doelstelling) niet of slechts gedeeltelijk werd verwezenlijkt, is het belangrijk 

om aandacht te schenken aan de mogelijke gevolgen. De te treffen maatregelen zullen niet 

dezelfde zijn indien de gevolgen onbestaande, zelfs uiterst gering, zijn of indien ze belangrijk 

zijn. Omgekeerd kan het soms interessant zijn om de positieve impact van de actie 

(doelstelling) op het milieu weer te geven wanneer de actie (doelstelling) volledig of grotendeels 

werd verwezenlijkt. 

 

■ Toekomstige acties 

Deze rubriek beoogt de identificatie van: 

• de acties (doelstellingen) met betrekking tot recurrente taken; 

• de meerjarenacties (doelstellingen). 

 

 

1.3  Toepassing van het analyserooster 
 

Ook al werden ze opgenomen in het beleidsplan 2009, toch konden sommige doelstellingen 

niet worden geëvalueerd omdat ze omwille van externe factoren werden opgegeven of omdat 

ze in 2009 niet hebben plaatsgevonden. 

In dat geval is de evaluatie “Zonder voorwerp”.  

 

Enkel de relevante rubrieken om een actie (doelstelling) te evalueren werden behouden. De 

rubrieken die niet van toepassing zijn, werden verwijderd. 
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2. GEDETAILLEERDE EVALUATIE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE 
BELEIDSNOTA 2008 EN VAN DE VERWEZENLIJKINGEN 

 

2.1. BUSINESS AS USUAL 
 

DOELSTELLING NR.1: ANTWOORDEN OP DE ACTIES DIE DE OVERHEID VAN DE CREG VERLANGT: 

 
NR. 

ACTI
E 

DOELSTELLING/ACTIE 
VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

1. De reglementering in 
verband met de 
investeringen van nationaal 
of Europees belang in het 
transport van elektriciteit 
voorbereiden in geval van 
een vraag van de overheid 
of van de 
transmissienetbeheerder 
van elektriciteit 

 
(voorbereiding van de 
wetgeving in uitvoering van 
artikel 12novies van de 
elektriciteitswet in geval van 
een vraag van de overheid 
of de netbeheerder) 

■ Graad van verwezenlijking: zonder voorwerp 
■ Behaalde resultaten 
Bij de opmaak van het beleidsplan 2009 en tot 30 december 2009 voorzag artikel 12novies van de Elektriciteitswet dat de CREG een advies zou 
uitbrengen over de bijzondere regels inzake afschrijvingen en billijke marge voor investeringen die erkend zijn als van nationaal of van Europees 
belang. In beginsel werd  van de CREG dus enkel  een advies verwacht. Noch de overheid, noch de netbeheerder namen in de loop van 2009 
dergelijk initiatief tot enige ontwerptekst. 
■ Impact 
Vermits er geen investeringsprojecten in aanmerking kwamen voor dergelijke nieuwe regelingen is de impact van het ontbreken van een extern 
voorstel op de netgebruikers nihil in 2009.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
In de praktijk kon de CREG hieromtrent in 2009 dus niets doen.  
■ Toekomstige acties 
Het Europees Hof van Justitie heeft evenwel op 29 oktober 2009 een arrest geveld dat meerdere Belgische wetsbepalingen strijdig verklaarde met de 
tweede Europese elektriciteitsrichtlijn. Eén ervan betreft net het artikel 12quater. De wet van 30 december 2009, meerbepaald in artikel 14 ervan, 
heeft aan de CREG een voorstelbevoegdheid over deze materie toegekend. De Derde Europese richtlijn van 13 juli 2009 laat de CREG zelfs toe om 
autonoom maatregelen ter zake in te voeren. Deze nieuwe bevoegdheden zullen de CREG ongetwijfeld toelaten in de nabije toekomst een gunstiger 
regulatoir kader te ontwikkelen. De nieuwe opdracht (voorstelbevoegheid van de CREG) zal het voorwerp uitmaken van een later objectief van de 
CREG, dat opgenomen wordt in een later beleidsplan van de CREG. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

2. Meewerken aan de 
uitvoering van het akkoord 
van de federale Regering 
op het vlak van energie 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Het akkoord van de federale Regering afgesloten op 18 maart 2009 bevat onder andere doelstellingen met betrekking tot de elektriciteit en het gas. De 
CREG heeft er akte van genomen en heeft geantwoord op de vragen die haar werden gesteld.  
Op het vlak van hernieuwbare energie heeft de CREG deelgenomen aan de activiteiten van de “Lente van het milieu” dat in juli 2008 werd afgesloten, in 
het bijzonder aan de groepen “groenestroomcertificaten”’, “offshore” en “post 2012”. Er werd besloten om het vervolg dat aan deze dossiers word 
gegeven, te behandelen binnen de werkgroep “hernieuwbare energie” van FORBEG (zie ook actie nr. 3). Op 17 december 2009 vond een vergadering 
plaats tussen de vier regulatoren en de AD Energie. Tijdens deze vergadering werden de mogelijkheden tot opening van verschillende markten met 
betrekking tot groenestroomcertificaten op Belgisch niveau en die de gezamenlijke erkenning van de groenestroomcertificaten toelaten, besproken. Er 
werd geconcludeerd dat een dergelijke opening dermate problemen met zich meebrengt dat de erkenning op dit ogenblik niet wenselijk is, ook al is deze 
technisch mogelijk 
Wat betreft het GEMIX-verslag, heeft de CREG deelgenomen aan de werken van de groep van nationale en internationale deskundigen en heeft ze op 
hun vraag verschillende specifieke opdrachten uitgevoerd. 
Op het vlak van elektriciteits- en gasprijzen heeft de CREG de verschillende prijscomponenten bestudeerd en heeft ze de ontwikkeling ervan voor 
verschillende soorten afnemers opgemaakt (zie ook acties nr. 15 en 16).  
Met betrekking tot de sociale tarieven heeft de CREG meegewerkt aan de invoering van de nieuwe wetgeving. Ze heeft deze sociale tarieven in 2009 
berekend en gepubliceerd en blijft dit verder doen zoals voorzien door de van kracht zijnde wetgeving. 
■ Toekomstige acties 
In aansluiting op de conclusies van de “Lente van het milieu” en in het kader van de ondersteunende maatregelen met betrekking tot de offshore 
windmolens blijft de CREG beschikbaar om, in het kader van haar bevoegdheden, de stappen ondernomen met de andere belanghebbende partijen 
verder te zetten. Het is aan het Voorzitterschap van de werkgroep “hernieuwbare energie”, met name de CWAPE, om het initiatief te nemen. Gezien de 
inwerkingtreding en de termijnen eigen aan de omzetting van de richtlijnen in verband met hernieuwbare energie (Third en Green Package), mag men 
zich eraan verwachten dat sommige teksten met betrekking tot dit thema in 2010 binnen FORBEG zullen worden bestudeerd. Gezien de studies die zij 
tot op heden heeft gerealiseerd en gezien de nieuwe opdrachten die haar worden toegewezen op het vlak van permanente monitoring van de markten 
en van zorg voor de belangen van de verbruikers, is de CREG wat betreft het GEMIX-verslag, en de elektriciteits- en gasprijzen, bereid haar 
deskundigheid ter beschikking te stellen en bij te dragen binnen de grenzen van haar bevoegdheden. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

3. Deelnemen aan de 
opvolging van de “Lente 
van het milieu” 

Graad van verwezenlijking zonder voorwerp 
 
■ Behaalde resultaten 
De CREG heeft het voorzitterschap waargenomen en heeft een verslag opgesteld van de werkgroep die zich heeft gebogen over het probleem van de 
groenestroomcertificaten in de ruimste zin. Ze heeft actief deelgenomen aan de vergaderingen als deskundige op het vlak van “productie van offshore-
elektriciteit” en van “decentrale productie”. Na afronding van de werkzaamheden werden de teksten besproken op regeringsniveau. Hieromtrent werd 
aan de CREG later niet gevraagd om deel te nemen. De maatregelen, die werden besproken in werkgroepen waaraan de CREG deelnam of die door de 
commissie werden voorgesteld, behoren tot een geheel van 159 maatregelen die op 2 juli 2008 werden goedgekeurd door de Regering. Er werd onder 
andere besloten om het “probleem van de groenestroomcertificaten” op initiatief van de regulatoren binnen de FORBEG te ontwikkelen.  
Op 17 oktober 2008 heeft de CREG een brief ontvangen van de Minister van Energie waarin deze haar vroeg om de werken in verband met het 
probleem van de groenestroomcertificaten en de ondersteuningsmechanismen in het algemeen, verder te zetten alsook een op lange termijn 
geconsolideerd beeld uit te werken op het vlak van hernieuwbare energie en van ondersteuningsmechanismen. De CREG heeft op 30 oktober positief 
gereageerd op dit verzoek. Op 15 december 2008 werden de vragen gesteld door de CREG tijdens de vergadering van FORBEG meegedeeld aan de 
andere regulatoren. Er werd hen gevraagd of zij bereid waren om samen te werken aan de antwoorden op de vragen gesteld door de Minister. Dit bleek 
het geval te zijn, voor zover men in het domein van FORBEG bleef. In het kader hiervan werd zelfs een vergadering georganiseerd met betrekking tot 
het wetgevingspakket “Klimaat”. Sindsdien heeft de voorzitter van de werkgroep hieromtrent geen enkel ander initiatief genomen. Zoals aangegeven in 
actie nr. 2, werd er nog maar één enkele vergadering gehouden met de AD Energie waaraan de CREG samen met CWAPE, die de bevoegde 
werkgroep binnen FORBEG voorzit, heeft deelgenomen. 
■ Toekomstige acties 
De CREG blijft beschikbaar om binnen de grenzen van haar bevoegdheden de ondernomen stap verder te zetten. Het is aan het Voorzitterschap van de 
werkgroep “hernieuwbare energie”, met name de CWAPE, om het initiatief te nemen. Gezien de inwerkingtreding en de termijnen eigen aan de 
omzetting van de richtlijnen in verband met hernieuwbare energie (Third en Green Package), mag men zich er aan verwachten dat sommige teksten met 
betrekking tot dit thema in 2010 binnen FORBEG zullen worden bestudeerd (cf. vergadering van 17 december 2009) (zie ook actie nr. 2). 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

4. De naleving van de 
verbintenissen in het 
kader van de fusie GDF-
Suez controleren 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Uitgaande van de vaststellingen dat de nieuwe entiteit GDF-SUEZ de concentratie nog zou opvoeren en enorme obstakels aan de concurrentie zou 
opwerpen, keurde de Europese Commissie de geplande fusie tussen Gaz de France en Suez onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden goed. Naast 
de omstandigheid dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de verbintenissen bedoeld in §§57 en 59 van bijlage II van de beschikking van de Europese 
Commissie , de CREG belasten met twee specifieke beoordelingsopdrachten met betrekking tot de aanstelling van de leden van het Directiecomité, 
inclusief de voorzitter, en van de onafhankelijke bestuurders van FLUXYS, zal de CREG het initiatief nemen om mee te werken aan de opvolging van de 
naleving van de andere verplichtingen voortvloeiend uit de verbintenissen van de partijen die betrokken zijn bij de toepassing van deze corrigerende 
maatregelen.  
Naar aanleiding van de benoeming van de heer Nonneman als onafhankelijk bestuurder van Fluxys, die plaatsvond zonder naleving van punt 57 van de 
verbintenissen zoals opgenomen in de GdF-Suez beslissing van de Europese Commissie, heeft de CREG op 5 juni en 18 september 2009 de DG COMP 
van de Europese Commissie aangeschreven met de vraag of genoemd punt 57 verbonden aan de fusie Suez-Gaz de France nog steeds van kracht is.  
Door de concentratie Publigaz SCRL/Fluxys SA argumenteerde Publigas immers dat de beweegreden achter punt 57 van de verbintenissen was 
verdwenen. Op 24 september 2009 antwoordde de Europese Commissie dat de CREG de benoeming van dhr. Nonneman nog diende te onderzoeken 
aangezien deze benoeming plaats vond alvorens de concentratie werd doorgevoerd. 
Daarnaast heeft de CREG op 9 april 2009 haar kritische opmerkingen bij de Dienst voor de Mededinging ingediend aangaande Publigas’ verwerving van 
exclusieve controle van Fluxys. Op 7 mei 2009 lichtte de CREG haar bedenkingen mondeling toe op de hoorzitting van de Raad voor de Mededinging. 
Op 10 december 2009 heeft het directiecomité van de CREG na onderzoek beslist de onafhankelijkheid van de heer Walter Nonneman als onafhankelijk 
bestuurder van Fluxys (waarbij de term “onafhankelijkheid” te begrijpen valt in de zin van artikel 1, 45°, van de gaswet) te valideren. 
Op 18 mei 2009 werd de transactie Publigaz SCRL/Fluxys SA door de Raad voor de Mededinging goedgekeurd. Op 27 mei 2009 werd de concentratie 
Publigaz SCRL/Fluxys SA ook effectief doorgevoerd. 
■ Impact  
Het verlies van controle in Fluxys door Suez versterkt de onafhankelijkheid van de netbeheerder. 
■ Toekomstige acties 
In haar brief van 24 september 2009 meldde de Europese Commissie dat punt 57 van de verbintenissen niet meer dient te worden toegepast, aangezien 
GdF Suez sinds de concentratie Publigaz SCRL/Fluxys SA geen juridische of feitelijke controle meer heeft over Fluxys. Een gelijkaardige redenering 
dient ook toegepast te worden voor punt 59 van de verbintenissen. Hiermee zijn de belangrijkste verplichtingen van de verbintenissen die relevant waren 
voor de CREG vervuld. De overige verplichtingen die eventueel in de toekomst nog relevant kunnen zijn, zullen door de CREG op een case-by-case 
basis worden opgevolgd en maken voortaan deel uit van haar algemene monitoringtaken. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

5. Aan de bepalingen van de 
Europese verordeningen 
EG 1228/2003 en EG 
1775/2005 voldoen 

Graad van verwezenlijking: 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 

Elektriciteit: 
In 2009 heeft de CREG verder de leiding van het regionale elektriciteitsinitiatief in de regio centraal-west Europa waargenomen. 
In 2009 hebben de acties van de CREG hieromtrent zich toegespitst op de volgende prioritaire punten: de harmonisatie en de verbetering van de 
veilingregels voor de vervoerscapaciteit (punt 3.5.f van de bijlage bij verordening 1228/2003), de invoering van een marktkoppeling gebaseerd op de 
stromen (punten 3.1, 3.2 en  3.5.a en b), de invoering van een regionaal intraday-mechanisme (punt 3.1), de berekening van de interconnectiecapaciteit 
(punt 3.5.a), de monitoring van de markten en van de doorzichtigheid.  
Om de integratie van de markten op regionaal niveau te vereenvoudigen, heeft de CREG door middel van het “Project Coordination Group” van de 
ERGEG deelgenomen aan de uitwerking van een doelmodel op Europees niveau. Deze werd voorgesteld tijdens het laatste Forum van Firenze. 
Een eerste reeks gemeenschappelijke veilingregels werd meer bepaald toegepast in de herfst van 2009. Dit punt behoefde begin september 2009 twee 
beslissingen van de CREG en vormt een aanzienlijke verbetering van de marktvoorwaarden in de regio centraal-west Europa. Deze eerste reeks 
gemeenschappelijke veilingregels, alsook de uitvoering ervan door de onderneming CASC-CWE, is het resultaat van werkzaamheden opgestart eind 
2006. 
De invoering van een marktkoppeling van de regio CWE werd door de netbeheerders en de beurzen uitgesteld omwille van technische moeilijkheden. De 
invoering van een tijdelijke oplossing is in mei 2010 voorzien. Het goedkeuringsproces van het voorgestelde mechanisme door de betrokken regulatoren 
werd in 2009 voortgezet. 
Wat betreft de intraday heeft de CREG de uitvoering van een bilateraal mechanisme tussen België en Nederland toegelaten (art. 180 en 183 van het 
technisch reglement). Met betrekking tot het regionaal mechanisme zijn de regulatoren van de regio CWE overgegaan tot de raadpleging van de markt, 
waardoor zij een gemeenschappelijke positie hebben kunnen bepalen en eind 2009 aan de netbeheerders hebben gevraagd om hen een continu en 
impliciet regionaal mechanisme voor te stellen. 
Met betrekking tot de berekening van de capaciteiten hebben de regulatoren en de netbeheerders gewerkt aan de opstelling van een gemeenschappelijk 
beeld betreffende deze vraag.  
Op het vlak van regionale monitoring zullen de regulatoren en de regio centraal-west Europa in februari 2010 hun eerste gemeenschappelijk verslag 
betreffende de grensoverschrijdende handel en het gebruik van de interconnecties publiceren.  
Voor wat de CREG betreft zijn hiermee de doelstellingen bereikt.  
Aardgas: 
De vooropgestelde thema’s werden in het begin van het jaar binnen drie categorieën gestroomlijnd om overlapping  met het Europese niveau te 
voorkomen en de efficiëntie van de werkzaamheden te vergroten. Een stand van zaken werd opgemaakt tijdens de laatste Stakeholders Group meeting 
(SG) van 26 november 2009 in Stockholm: 

1) “capaciteit”: deze categorie omhelst thema’s zoals “capaciteit” en “netwerkdiensten”. Specifieke onderwerpen werden afgesloten, zoals een project 
voor onderbreekbare capaciteit van Fluxys wegens een te beperkte impact voor de regio en het project voor niet hernomineerbare capaciteit dat 
doorgeschoven wordt naar het Europese niveau.De focus werd gehouden op het optimaliseren van het aanbod van korte termijn capaciteit, maar niet 
meer beperkt tot veilingen. Concreet werden mechanismen uitgewerkt zoals terugkoop en overboeking van capaciteit.  

2) “investeringen”: een virtuele test case, vond plaats tijdens de zomermaanden. Hierin hebben marktspelers fictief capaciteit gereserveerd dat tot de 
bouw had moeten leiden van een pijpleiding binnen de gesimuleerde regulatoire structuren van Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Zeven 
lessen werden uit deze ervaring getrokken en worden nu voorgesteld als zeven aanbevelingen die kunnen bijdragen tot een gezond regionaal 
grensoverschrijdend investeringsklimaat. 

3) “transparantie”: de fase 1 dat vorig jaar werd ingezet, werd met succes begin 2009 volledig afgesloten. Bijkomend werd vóór het afsluiten van het jaar 
in samenwerking van de opslagbeheerders gezorgd voor een meer specifieke publicatie van daggegevens op opslaginstallaties. Dit niveau van detail 
zal naar de toekomst toe ook gehanteerd worden als referentie binnen Europa. Ter vervolledigend kan gemeld worden dat het ENIP (Energy 
Information Platform) operationeel is.
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  ■ Niet verwezenlijkte aspecten 

Elektriciteit: 
Vergeleken met de oorspronkelijke planning heeft het geheel van de regionale werkzaamheden vertraging opgelopen.  
Aardgas: 
Met betrekking tot het thema “hub en beurs” werden geen activiteiten ontplooid omdat hiervoor reeds initiatieven op Europees niveau werden opgestart. 
■ Verklarende factoren 
Elektriciteit: 
De redenen voor deze vertraging zijn onder andere een tekort aan human ressources bij de netbeheerders, een gebrek aan design van een 
gemeenschappelijke markt en een tekort aan macht en middelen vanwege de regulatoren. 
■ Impact 
Elektriciteit: 
Deze vertraging veroorzaakt een minder goede integratie van de markten op regionaal niveau, en in het bijzonder een beperkte concurrentie. 
Aardgas: 
Aspecten met betrekking tot het thema “transparantie”, zoals de resultaten van fase 1 en de publicatie van daggegevens op opslaginstallaties, hebben 
de toon gezet voor nieuwe Europese regels op dit vlak. De Europese Commissie heeft hiertoe een voorstel gelanceerd om nieuwe leidraden voor meer 
transparantie op te leggen. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Elektriciteit: 
Om de integratie van de markten op regionaal niveau te vereenvoudigen, heeft de CREG door middel van het “Project Coordination Group” van de 
ERGEG deelgenomen aan de uitwerking van een doelmodel op Europees niveau. Deze werd voorgesteld tijdens het laatste Forum van Firenze. 
■ Toekomstige acties 
Elektriciteit: 
De werkzaamheden ondernomen voor de uitvoering van de bepalingen van verordening 1228/2003, waaronder onder andere de prioritaire punten van 
het actieplan van de regulatoren, zijn grootscheeps, vereisen een belangrijke coördinatie tussen de betrokken regulatoren en spreiden zich over 
verschillende jaren. Deze werkzaamheden zullen aanzienlijk worden beïnvloed door het doelmodel in verband met het design van een Europese markt 
Aardgas: 
Het gaat om een jaar na jaar voortschrijdende actie.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

6. Advies aangevraagd door 
de Minister betreffende 
een ontwerp van 
koninklijk besluit tot 
wijziging van het 
koninklijk besluit van 
20 december 2000 met 
betrekking tot 
domeinconcessies 
 
(brief van 
3 augustus 2009) 
 

Dit advies werd gevraagd door de Minister van Energie na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet vermeld in dit plan. 
Graad van verwezenlijking:  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In een brief van 3 augustus 2009 heeft de Minister van Energie het advies van de CREG gevraagd omtrent een ontwerp van KB tot wijziging van het KB 
van 20 december 2000 met betrekking tot domeinconcessies. Dit ontwerp van koninklijk besluit had als doel rekening te houden met de opmerkingen 
gemaakt in de studie van het “Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Gewest" en van het "Directoraat-generaal Maritiem 
Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGMV)" betreffende de impact van de windmolenparken op de scheepvaart. 
In haar advies (A)090910-CDC-898 formuleert de CREG meerdere kritische vaststellingen betreffende het ontwerp van koninklijk besluit door er eerst 
aan te herinneren dat het belangrijk is om alle impact op de lopende procedures voor de niet-toegekende zones te vermijden. In haar advies heeft de 
CREG bepaalde aanpassingen van de tekst voorgesteld die volgens haar beter tegemoetkomen aan de opmerkingen geformuleerd in het kader van 
voornoemde studie.  
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
De CREG heeft het ontwerp van koninklijk besluit zoals haar werd voorgelegd in het verzoek om advies van het Kabinet van de Minister niet alleen 
kritisch bestudeerd, maar heeft deze studie ook aangevuld met een geografisch onderzoek dat de verschillende vermelde coördinaten grondig 
analyseert. 
■ Impact 
Zoals hoger vermeld, werd het ontwerp van koninklijk besluit zeer grondig geanalyseerd, zowel op juridisch als op technisch vlak. De risico’s op een 
rechtsvordering, alsook de problemen in verband met de coördinaten, werden uitdrukkelijk geformuleerd en, indien nodig, verduidelijkt aan de hand van 
gedetailleerde schema’s. Er werden oplossingen voorgesteld. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

7. Voorstel betreffende een 
structurele procedure voor 
de aankoop van de 
ondersteunende diensten 
van het transmissienet 
van elektriciteit gevraagd 
door de Minister 

De procedure werd gevraagd door de Minister van Energie na de opstelling van het beleidsplan voor 2008 en stond bijgevolg niet vermeld in dit plan. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Per brief van 10 februari 2009 vroeg de Minister van Energie  de CREG, in samenwerking met Elia, een nieuwe structurele procedure voor de aankoop 
van de ondersteunende diensten  van het transmissienet voor elektriciteit. De CREG heeft in de loop van de maand februari 2009 een ontwerp van 
nieuwe procedure uitgewerkt. Deze procedure bestond uit drie  kernelementen, nl: 
(i) een overgangsmaatregel voor de resterende twee jaren van de lopende regulatoire periode, waarbij de Minister via een Ministerieel besluit de 

lopende prijs- en volumevoorwaarden voor de secundaire reserve zou verlengen; 
(ii) een wijziging van de elektriciteitswet zodat met ingang van de volgende regulatoire periode 2012-2015, vierjarencontracten verplicht zouden 

worden, gebaseerd op ‘cost plus’-prijzen.; 
(iii) een uitvoeringsbesluit voor de wetswijziging onder (ii), met het oog op een aantal concrete uitvoeringsmodaliteiten en een blijvende afstemming 

op de bepalingen van het technisch reglement. 
De CREG heeft op 2 maart en op 10 maart 2009 met Elia overleg gepleegd over deze ontwerpprocedure. 
Omdat de CREG en Elia niet tot een eensluidend standpunt konden komen, heeft de CREG op 13 maart 2009 haar ontwerpprocedure aan de Minister 
van Energie bezorgd, met inbegrip van een concreet uitgewerkt Ministerieel besluit (i) en een tekstvoorstel tot wijziging van de elektriciteitswet (ii). De 
CREG hield zich verder ter beschikking voor verdere toelichting. 
Elia heeft via haar brief van 30 maart 2009 haar andersluidend standpunt aan de Minister meegedeeld. 
De opeenvolgende overlegvergaderingen waartoe de Minister de CREG en Elia had uitgenodigd (rep. 29 april en 10 juni 2009), konden om 
uiteenlopende redenen niet plaatsvinden.  
Daardoor moest de procedure bedoeld onder artikel 12quater van de elektriciteitswet volledig doorlopen worden. 
■ Impact 
De procedure bedoeld onder artikel 12quater heeft geleid  tot het Ministeriële besluit van 24 december 2009 (Moniteur belge 31-12-2009) dat prijzen en 
hoeveelheden vastlegt voor de resterende jaren van de lopende regulatoire periode. De aanpassing van de elektriciteitswet in het kader van de derde 
Europese richtlijn zal in de nabije toekomst bijdragen tot een vlottere afhandeling van de tariefdossiers in het algemeen en tot deze van de 
ondersteunende diensten in het bijzonder. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

8. Initiatief van de CREG om 
de Minister van Energie 
op de hoogte te brengen 
van de problematiek rond 
de behandeling van lijnen 
en kabels met een 
transmissiefunctie 
(spanning <= 70 kV) 

Deze actie werd vastgelegd na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet vermeld in dit plan. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De opdrachthoudende vereniging Inter-Energa beschikt als distributienetbeheerder eveneens over een aantal leidingen met een transmissiefunctie 
(70kV-net).  
De CREG behandelde het tariefdossier voor het 70kV-net van InterEnerga onder het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007. De 
door Inter-Energa voorgestelde tarieven werden afgekeurd en er werden voorlopige tarieven opgelegd voor de periode 2008-2011. 
Inter-Energa ging tegen de afkeurende beslissing  ((B)071025-CDC-629E/06)) van de CREG in beroep bij het Brusselse Hof van Beroep. 
Via een arrest 2007/AR/3119 van 30 september 2008 vernietigde het Hof van Beroep de beslissing (B)071025-CDC-629E/06. Rekening houdend met 
de argumentatie die in het arrest 2007/AR/3119 door het Hof van Beroep werd ontwikkeld, maakte de CREG op 17 oktober 2008 een brief over aan de 
Minister van Energie waarin zij vraagt om de juridische onduidelijkheid rond de toepassing van het wettelijk kader voor een net met transmissiefunctie, 
uitgebaat door een distributienetbeheerder, op te heffen. Op 28 januari 2009 werd omtrent dit dossier een herinneringsbrief aan de Minister 
overgemaakt. Er werd nog geen reactie ontvangen. In de loop van het jaar 2009 werd geprobeerd om via onderhandelingen tot een oplossing in dit 
dossier te komen. Deze onderhandelingen tussen de CREG en Inter-Energa hebben nog geen concrete resultaten opgeleverd. 
■ Impact 
Het dossier zit op dit moment juridisch geblokkeerd aangezien de CREG zonder rechtsgeldige wettelijke basis geen nieuwe beslissing kan nemen. Over 
de vastgestelde rechtsonzekerheid werd zowel met Inter-Energa (brieven van 23 april 2009 en 4 september 2009) als met de Minister van Energie in de 
loop van het jaar correspondentie gevoerd. 
■ Toekomstige acties 
De gestelde problematiek zal in de loop van het  jaar 2010 opnieuw behandeld worden , wanneer de Belgische elektriciteitswetgeving wordt aangepast 
aan het derde Europese wetgevend pakket. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

9. Initiatief van de CREG om 
een studie over de 
werking van een Single 
Buyer op de 
elektriciteitsmarkt op te 
stellen 

Deze actie werd gepland na dat het beleidsplan voor 2009 was opgesteld en kwam dus niet in dit laatste voor. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De studie die werd gemaakt op eigen initiatief van de CREG, had als doel een inzicht te geven in de werking van een Single Buyer en de impact van een 
Single Buyer binnen de elektriciteitsmarkt. Deze studie (F)090827-CDC-895 werd op 27 augustus 2009 goedgekeurd. Naast een aantal algemene 
principes, waarbij een afweging werd gemaakt van voor- en nadelen, werd binnen Europa de specifieke casus van de single Buyer in Italië in detail 
bekeken. Andere voorbeelden waaronder Frankrijk, Polen en Vietnam werden eveneens aangehaald. De studie had als  doel een inzicht te geven in de 
werking van een single Buyer op de elektriciteitsmarkt. Daarbij werd gekeken naar: 
 - algemene principes 
 - organisatie van de markt 
 - tijdelijk karakter 
 - onafhankelijkheid 
 - samenstelling en organisatie 
De studie werd voorgesteld aan de Werkgroep Tarieftoepassingen van de Algemene Raad op 23 september 2009. 
■ Impact 
De studie toont aan dat de installatie van een Single Buyer geen eenduidige oplossing biedt voor de problemen die zich op de markt voordoen. 
Daarenboven dient bij de installatie van een Single Buyer rekening te worden gehouden met een veelheid aan zowel interne als externe factoren, 
waarbij in het achterhoofd moet worden gehouden dat de installatie van een Single Buyer in een geliberaliseerde markt eigenlijk een stap terug betekent 
in het reeds op gang gebrachte liberaliseringproces. 
 

10. Studie over de 
progressieve prijszetting 
van elektriciteit gevraagd 
door de Minister 

Dit advies werd gevraagd door de Minister van Energie na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet vermeld in dit 
plan. 
Graad van verwezenlijking  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In een schrijven van 10 december 2009 heeft de Minister van Energie aan de CREG gevraagd om een studie te maken over de haalbaarheid van de 
progressieve prijszetting van elektriciteit ten opzichte van de verwezenlijkingen in Japan en Californië door de juridische aspecten van de maatregel 
alsook de impact ervan op de verschillende categorieën van inkomsten, te bespreken. 
De CREG behandelt eerst de vragen van de Minister van Energie. Op het ogenblik van de opstelling van dit verslag was deze recente vraag van de 
Minister in behandeling. De CREG is haar studie begonnen met een analyse van de internationale praktijken hieromtrent.  
■ Toekomstige acties 
Het termijn voor de verwezenlijking van deze studie zal onder andere afhangen van de informatie die hieromtrent beschikbaar is. Het Directiecomité 
heeft zich als doel gesteld de studie af te ronden tegen het einde van het eerste kwartaal 2010. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

11. Studie betreffende de 
elektriciteits- en 
gascontracten met vaste 
prijzen aangevraagd door 
de Minister  

Dit advies werd gevraagd door de Minister van Energie na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet vermeld in dit plan. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In een schrijven van 22 oktober 2009 heeft de Minister van Energie aan de CREG gevraagd om een studie te maken met het oog op de opstelling van 
een overzicht van de contracten die de laatste jaren werden afgesloten. De bedoeling hiervan is onder andere om te evalueren of het aantal vaste 
contracten is gestegen toen de prijzen hoog waren. 
Het Directiecomité van de CREG heeft de studie (F)100129-CDC-943 betreffende het “overzicht van de contracten met vaste prijzen op de residentiële 
elektriciteits- en gasmarkt” goedgekeurd. 
De studie geeft een overzicht van het aanbod met betrekking tot vaste tarieven op de elektriciteits- en gasmarkten en analyseert de evolutie van het 
aantal actieve contracten met vaste prijzen in de periode 2007 – 2009. 
■ Impact 
Deze analyse moet toelaten na te denken over de eventuele mogelijkheid maatregelen te treffen ten voordele van de verbruiker. 
■ Toekomstige acties 
De studie bespreekt de residentiële eindverbruikers maar kan op verzoek van de Minister van Energie worden uitgebreid tot andere categorieën van 
verbruikers. Zonder verzoek in die zin beschouwt de CREG de studie als afgerond.  

12. Studie gevraagd door de 
Minister over de 
toepassing van 
injectietarieven door de 
distributienetbeheerders 

Deze studie werd opgestart door de CREG na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet in dit plan. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Via een brief van 17 november 2009 ontving de CREG de vraag van de Minister van Energie een studie te maken over de wenselijkheid tot schrapping 
of vrijstelling van injectietarieven voor installaties van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Sinds de vraag van de Minister is de CREG 
gestart met bij alle betrokken partijen (transmissie netbeheerders, distributie netbeheerders, FEBEG, regionale regulatoren, belangengroepen 
hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling) informatie in te zamelen. Op basis van de verzamelde info werden reeds een reeks 
concertatievergaderingen georganiseerd.  
De CREG behandelt eerst de vragen van de Minister van Energie. Op het ogenblik van de opstelling van dit verslag was deze recente vraag van de 
Minister in behandeling.  
■ Toekomstige acties 
De CREG verwacht deze studie te realiseren tegen maart 2010. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

13. Studie gevraagd door de 
Minister over de 
kostenstructuur van de 
nucleaire productie in 
België 

Dit advies werd gevraagd door de Minister van Energie na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet vermeld in dit plan. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Via een brief van 10 maart 2009 werd door de Minister  een studie gevraagd, met als doel een globaal inzicht te krijgen in de kostenstructuur van de 
nucleaire productie in België. De CREG heeft in de loop van 2009, o.b.v. correspondentie en contacten met de kernexploitant en de mede-eigenaars 
zoveel mogelijk informatie verzameld die haar moet toelaten om een duidelijk inzicht te krijgen in de kostenstructuur van de nucleaire productie in België. 
De door de eigenaars van de Belgische kerncentrales aangeleverde informatie diende te worden aangevuld met o.a. internationale externe bronnen om 
op die manier een duidelijk en gedetailleerd zicht te krijgen op de kostenstructuur van de nucleaire productie. 
■ Verklarende factoren 
De door de eigenaars van de Belgische kerncentrales aangeleverde informatie, bevatte niet die mate van detail, die de CREG moet toelaten om een 
duidelijk en eenduidig zicht te krijgen op de kostenstructuur van de nucleaire productie. Zo konden o.a. de onderlinge facturaties tussen de 
kernexploitant en de mede-eigenaars niet altijd op elkaar worden afgestemd. Ook een kostenrapportering per individuele centrale bleek onmogelijk te 
krijgen. 
Na het moeizaam en tijdrovend proces  van informatievergaring bij de kernexploitant en mede-eigenaars heeft de CREG de beschikbare informatie 
aangevuld met gegevens uit internationale externe bronnen. 
De CREG heeft de scope van de studie ook uitgebreid, door in een afzonderlijk hoofdstuk de geëxternaliseerde kosten van de nucleaire productie in 
kaart te brengen (vb. verzekeringsrisico van nucleaire ongevallen). 
■ Toekomstige acties  
De CREG verwacht de studie over de kostenstructuur van de nucleaire productie in België volledig af te ronden in de eerste helft van het jaar 2010. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

14. Initiatief van de CREG om 
de Minister van Energie 
op de hoogte te brengen 
van de problematiek rond 
de onwettigheid en de 
KB’s meerjarentarieven 
van 02/09/2008 

Deze actie werd gepland  na dat het beleidsplan voor 2009 was opgesteld en kwam dus niet in dit laatste voor. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG heeft de Minister van Energie, de Premier, de Vicepremiers en de Voorzitter van de Kamer van de Volksvertegenwoordigers op de hoogte 
gebracht van de problematiek die zich stelt in het kader van de behandeling van de distributienettarieven. In het kader hiervan werden vier 
gedetailleerde nota’s opgesteld. Deze vestigen de aandacht op de tekortkomingen van het huidige wettelijk kader, op de gevolgen voor de arresten van 
het Hof van Beroep en op de gevolgen op tariefniveau. Ze stellen ook pistes voor om concrete en becijferde oplossingen te vinden om deze problemen 
te verhelpen.      
Het doel van de CREG is hiermee te komen tot een stabiel wetgevend kader waarbinnen de CREG haar wettelijke bevoegdheden inzake goedkeuring 
van tarieven te volle kan spelen en dit eveneens conform de geldende Europese regelgeving. 
■ Impact 
De CREG heeft geen reactie op de door haar geleverde feedback ontvangen, noch werden wettelijke initiatieven genomen om de aangehaalde 
problemen te remediëren. 
De situatie is dermate ernstig dat geen enkele (doeltreffende en regelmatige) tariefcontrole van de distributietarieven de facto mogelijk blijkt.  
■ Toekomstige acties 
De Belgische Staat moet zo snel mogelijk aanpassingen aanbrengen aan het nationaal regulatoir kader met het oog op de omzetting van de derde 
Europese gas- en elektriciteitsrichtlijnen. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

15. Studie gevraagd door de 
Minister over de 
componenten van de 
elektriciteits- en 
gasprijzen (update) 

Deze actie werd gepland  na dat het beleidsplan voor 2009 was opgesteld en kwam dus niet in dit laatste voor. 
Graad van verwezenlijking 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In mei 2008 maakte de CREG op vraag van de Minister van Energie een studie ((B)080515-CDC-763) over de componenten van de elektriciteit- en 
aardgasmarkt. 
Deze studie gaf een overzicht van de evolutie van de elektriciteit- en aardgasprijzen over de periode 2003 (2004 voor aardgas) tot 2008, uitgesplitst over 
verschillende Eurostat typeklanten en 11 verschillende samenstellende prijscomponenten. 
Begin 2009 besliste de CREG om een jaarlijkse update te maken van deze studie, die een duidelijk en gedetailleerd inzicht geeft in de evolutie van de 
elektriciteit- en aardgasprijzen. Een update van deze studie werd in het voorjaar van 2009 gerealiseerd. Deze studie (B)090519-CDC-872) had als 
voornaamste doel om de voorspellingen die in de vorige studie waren opgenomen voor het jaar 2008 te toetsen aan de werkelijke prijsevoluties en om 
reeds een eerste indicatie te geven van de prijsevoluties naar 2009. De studie splitst de prijs aan de eindverbruiker op in 11 samenstellende 
componenten en geeft de evolutie van deze verschillende componenten weer aan de hand van grafieken. Begeleidend commentaar bij de vastgestelde 
evoluties wordt voorzien. De studie werd voorgesteld en besproken in de werkgroep van de Algemene Raad van 6 juli 2009. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Via een brief van 23 oktober 2009 gaf de Minister van Energie de opdracht om een nieuwe update van de tariefcomponenten studie te maken, waarin 
rekening werd gehouden met de werkelijke evoluties in de tarieven tot en met oktober 2009. De CREG keurde op 7 januari 2010 een nieuwe update van 
de tariefcomponenten studie goed, waarin rekening wordt gehouden met de werkelijke evoluties in tarieven tot en met december 2009 (studie 
(F)100107-CDC-934). 
■ Impact 
De studie geeft een gedetailleerd beeld weer van de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen aan de eindverbruikers alsook van hun evolutie. 
Ze laat toe een meer diepgaande analyse uit te voeren van de componenten die aan de basis liggen van de evolutie van de tarieven. 
■ Toekomstige acties 
De CREG voorziet in de toekomst een semestriële update van de studie over de componenten van de elektriciteit- en gasprijzen. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

16. Initiatief van de CREG 
met betrekking tot de 
bestudering van de 
evolutie van de 
elektriciteitsprijzen 
gefactureerd aan de grote 
industriële afnemers en 
de bepaling van de 
factoren die aan de basis 
van deze evolutie liggen 

De drie studies werden op initiatief van de CREG uitgevoerd en werden bijgevolg niet vermeld in de beleidsnota van 2009. 
Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG heeft op eigen initiatief drie studies uitgevoerd met betrekking tot de opvolging van de prijzen voor de levering van elektriciteit aan verbruikers 
die beschikken over een afnamepunt en wiens jaarlijkse verbruik groter is dan 10 GWh of die een vermogen van meer dan 5 GWh nodig hebben. Deze 
drie studies zijn gebaseerd op de analyse van de gefactureerde prijzen alsook van de contracten afgesloten tussen grote industriële afnemers enerzijds 
en, anderzijds, leveranciers als Electrabel en SPE:  

- (F)091119-CDC-916 betreffende “de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie van kracht in 2008 in de contracten voor de 
levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van SPE NV”; 

- Studie (F)091119-CDC-917 betreffende “de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie van kracht in 2008 in de contracten 
voor de levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van Electrabel NV”; 

- Studie (F)091119-CDC-923 betreffende de “evolutie tussen 2002 en 2008 van de energieprijzen gefactureerd door Electrabel en SPE aan hun 
grote industriële afnemers”. De studies werden op 29 oktober en 19 november 2009 goedgekeurd door de CREG. Dankzij deze studies 
kunnen de indexen en mechanismen ter vastlegging van de prijzen gebruikt in de contracten tussen de leveranciers en de grote industriële 
afnemers, beter worden gevat.  

■ Impact 
De vaststellingen die worden gemaakt in het kader van deze drie studies zullen de CREG in de toekomst toelaten om haar aandacht onmiddellijk te 
richten op de indexen die aan de basis liggen van de prijsstijgingen vastgesteld in dit marktsegment. 
■ Toekomstige acties 
De CREG overweegt om de studies te actualiseren en ze uit te breiden naar de andere leveranciers. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

17. Initiatief van de CREG om 
een ‘transfer pricing 
policy” vast te leggen 
tussen de gereguleerde 
en de niet gereguleerde 
activiteiten van Elia 

Deze actie werd gepland  nadat het beleidsplan voor 2009 was opgesteld en kwam dus niet in dit laatste voor. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Bij de controle van de saldi die Elia met betrekking tot het boekjaar 2008 rapporteerde, werd de nood aan duidelijke en redelijke beleidskeuzes over de 
kostentoewijzing aan andere activiteiten dan deze bedoeld in artikel 8, §1, van de elektriciteitswet. In haar beslissing (B)090618-CDC-658 E/13 over deze 
saldi, had de CREG zich voorgenomen om in de loop van 2009 met Elia tot een akkoord te komen over dergelijke ‘tranfer pricing policy’. Na een 
uitgebreid voorbereidend overleg, diende Elia op 22 december 2009 haar voorstel terzake in. Het voorstel betreft de toewijzing van kosten en 
opbrengsten voor projecten die zich als opportuniteiten aandienen in het verlengde van en met de middelen uit de gereguleerde activiteiten. Deze 
afspraken moeten enerzijds de ontwikkeling stimuleren van initiatieven die indirect in het voordeel van de netgebruikers zijn en moeten anderzijds 
bijkomende kostenverminderingen ten bate van de netgebruikers in de hand werken. Omdat het Directiecomité van de CREG dit voorstel in zijn 
vergadering van 7 januari 2010 goedkeurde, acht de CREG het objectief eigenlijk volledig gerealiseerd in het kader van het Beleidsplan 2009. 

■ Impact 

Dankzij deze policy zal de CREG de procedure over de saldi die Elia over 2009 zal rapporteren vlotter kunnen afhandelen. 
 

18. Organisatie van een 
intern 
opleidingsprogramma 
voor nieuwe 
medewerkers 

■ Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In het jaar 2009 kende de directie Controle op de prijzen en de rekeningen van de elektriciteit- en gasmarkt een uitbreiding van 6 personeelsleden. Deze 
personeelsuitbreiding die ook werd aangekondigd in de budgetbesprekingen van de CREG is o.a. het gevolg van de nieuwe monitoringtaken die aan de 
CREG werden toevertrouwd.   
Teneinde de integratie van deze  personeelsleden optimaal te omkaderen werd beslist om een specifiek intern opleidingsprogramma op touw te zetten, 
waarbij door verschillende medewerkers van de directie een opleiding wordt gegeven over ‘key issues’.In de loop van de maanden november en 
december 2009 werden, binnen de directie Controle op de prijzen en de rekeningen van de elektriciteit- en gasmarkt, wekelijks interne opleidingssessies 
georganiseerd. 
■ Impact 
Deze interne opleidingssessies hebben bijgedragen tot een vlotte en snelle integratie van onze nieuwe medewerkers. 
■ Toekomstige acties 
De interne opleidingssessies worden in de eerste helft van het jaar 2010 op een gestructureerde manier verder gezet. Op dat moment werd aan de 
nieuwe medewerkers reeds een goed inzicht gegeven van de belangrijkste topics, wat heeft bijgedragen tot een significante verhoging van de output 
(studies, beslissingen, zie o.a. actie 103). Naar de verdere toekomst toe zullen opleidingssessies worden georganiseerd afhankelijk van de 
(be)afhandeling van studies/dossiers. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

19. Deelnemen aan de 
hoorzittingen binnen  de 
Commissie voor het 
Bedrijfsleven van de 
Kamer om uitleg te geven 
over de  akten van de 
CREG of actuele thema’s 
binnen de energiesector 

Deze actie werd gepland  nadat het beleidsplan voor 2009 was opgesteld en kwam dus niet in dit laatste voor. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op uitnodiging van de Voorzitter van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en 
culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw gaf de CREG tekst en uitleg over de door haar behandelde dossiers of actuele thema’s binnen 
de energiesector 
De CREG woonde volgende hoorzittingen bij : 

• Hoorzitting 13-01-2009: Belangrijkste stijging nettarieven distributie elektriciteit en aardgas 2009-2012; 
• Hoorzitting 10-02-2009: De dading gesloten tussen de CREG en de gemengde netbeheerders; 
• Hoorzitting 01-04-2009: Prijsvorming van elektriciteit en aardgas - De falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt en de 

elementen die aan de oorsprong ervan liggen; 
• Hoorzitting 30-06-2009: Impact van het systeem van broeikasgasemissierechten op de elektriciteitsprijs in België 2005 – 2008; 
• Hoorzitting van 20-10-2009: Nucleaire centrales in België: Stranded Benefits als gevolg van versnelde afschrijvingen, Windfall Profits  als gevolg 

van verlenging levensduur.  
■ Impact 
Op basis van de resultaten van deze werkzaamheden heeft de CREG haar standpunt voorgelegd en deelgenomen aan het parlementaire debat. 
Dergelijke hoorzittingen geven ook uitvoering aan een parlementaire controle op de CREG en benadrukken de dossierkennis en professionaliteit van de 
CREG. 
■ Toekomstige acties 
De CREG zal positief blijven antwoorden op de uitnodigingen. 

 
20. Advies gevraagd  door de 

Minister inzake de 
erkenning van Statutory 
Services Belgium (SGS) 
als keuringsinstelling 

Dit advies werd gevraagd door de Minister van Energie na de opstelling van het beleidsplan voor 2009 en stond bijgevolg niet vermeld in dit plan. 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op 3 juli 2009 ontving de CREG van de Minister van Klimaat en Energie de aanvraag voor advies inzake de erkenning van SGS Statutory Services 
Belgium vzw. als keuringsinstelling. De keuringsinstelling is belast met het afleveren van het certificaat van oorsprongsgarantie voor de productie-
installaties van elektriciteit uit offshore windenergie, overeenkomstig artikel 3 van het KB van 16 juli 2002. Op 30 juli bracht de CREG een positief advies 
uit. 
■ Impact 
SGS statutory Services Belgium vzw. werd bij Ministerieel besluit  van 16/10/2009 erkend als keuringsinstelling vanaf 12 november 2009. 
Bij een ander Ministerieel besluit van 16/10/2009 werd AIB-Vinçotte Belgium vzw. erkend als keuringsinstelling vanaf 4 november 2008. 
Een eigenaar van offshore productie-installatie heeft nu de mogelijkheid om de keuze te maken tussen twee keuringsinstellingen.
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DOELSTELLING NR. 2: DE VOORSTELLEN, ADVIEZEN EN VERSLAGEN VOORZIEN DOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASWETTEN 
OPSTELLEN: 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

21. Adviezen of voorstellen 
met betrekking tot de 
amendementen van de 
elektriciteits- en gaswetten 
formuleren en 
verbeteringen van de 
wetgeving voorstellen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG beschikt over de bevoegdheid om adviezen en voorstellen te formuleren in verband met verschillende koninklijke en Ministeriële besluiten die 
moeten worden goedgekeurd of gewijzigd, onder andere op basis van de elektriciteitswet en de gaswet. De CREG heeft hieromtrent haar 
adviesbevoegdheid uitgeoefend in functie van de evolutie van de wetgeving en van de vragen van de overheid, onder andere wat betreft actie nr. 6 
(advies gevraagd door de Minister betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 
betreffende de domeinconcessies). De CREG heeft ook het initiatief genomen om aan de Minister voorstellen voor te leggen met het oog op de 
verbetering van de wetgeving en de werking van de elektriciteits- en gasmarkten.  De CREG heeft haar bevoegdheden uitgeoefend in het kader van de 
acties nr. 55 (controleren en goedkeuren van de schuldvorderingen van de “beschermde afnemers”), nr. 99 (de gegevensbank met betrekking tot de 
offshore groenestroomcertificaten en het fonds met betrekking tot de verplichting tot aankoop van de offshore groenestroomcertificaten door ELIA 
beheren), nr. 100 (de studie betreffende de impact van de kostprijs van koolstof op de prijs van elektriciteit), nr. 112 (initiatieven nemen om zich te 
verzekeren van de correcte inning van de federale bijdrage elektriciteit) en nr. 113 (bepalingen betreffende de officier van gerechtelijke politie invoeren). 
■ Toekomstige acties 
De CREG zal in de lente van 2010 een voorstel voorleggen met betrekking tot de steun van de CREG aan de Minister op het vlak van omzetting in het 
Belgisch recht van de bepalingen in verband met het “derde Europese wetgevingspakket”. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

22.. De vergunnings- en 
concessieaanvragen met 
betrekking tot de 
elektriciteitsmarkt 
behandelen 

 
(Vergunningen voor de 
levering, de productie, de 
directe lijnen, de 
domeinconcessies) 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In totaal ontving de CREG in de loop van 2009 vier aanvragen voor leveringsvergunningen en zes aanvragen voor productievergunningen. In 2009 
bracht de CREG vijf voorstellen voor leveringsvergunningen uit, waarvan één betrekking had op een aanvraag die nog in 2008 werd ingediend en twee 
voorstellen tot toekenning van een productievergunning uit, voor aanvragen die in 2008 werden ingediend. Zes aanvragen voor productievergunning die 
in de tweede helft van 2009 werden ingediend, waren op 31 december 2009 nog in behandeling. 
Wat betreft de domeinconcessies voor de bouw van offshore windmolenparken ontving de CREG in 2008 zeventien aanvragen voor toekenning van 
nieuwe domeinen of uitbreiding van al toegekende domeinen. Drie van deze aanvragen werden inmiddels ingetrokken en voor al de overigen heeft de 
CREG in de loop van 2009 voorstellen uitgebracht. 
Alle lopende aanvragen voor leveringsvergunningen werden afgehandeld. 
Twee lopende aanvragen voor het toekennen van productievergunningen werden afgehandeld. 
Alle nog lopende aanvragen in verband met het toekennen of uitbreiden van domeinconcessies voor offshore windmolenparken werden in 2009 
afgehandeld. In dit verband werden vijf voorstellen aan de Minister overgemaakt: 

- In mei 2009 voor de aanvragen van de N.V. ASPIRAVI, de T.H.V. RENTEL en de N.V. OFFWIND die in mededinging zijn voor een domeinconcessie 
tussen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam. 

- In juni 2009 voor de aanvragen van de N.V. NORTHER en de T.H.V. ELNU die in mededinging zijn voor een domeinconcessie onder de 
Thorntonbank. 

- In juli 2009 voor de aanvraag van de N.V. C-POWER tot wijziging en tot uitbreiding van de reeds toegekende domeinconcessie op de Thorntonbank. 
- In augustus 2009 voor de aanvragen van de T.H.V. SEAL, de T.H.V. ELECTRABEL - JAN DE NUL en de N.V. NORTHWESTER die in mededinging 

zijn voor een domeinconcessie boven de Blighbank. 
- In oktober 2009 voor de aanvragen van de T.H.V. SEASTAR, de T.H.V. ELECTRABEL - JAN DE NUL, de N.V. EVELOP BELGIUM en de N.V. 

ELECTRASTAR die in mededinging zijn voor een domeinconcessie tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank en de aanvraag van de N.V. 
ELDEPASCO tot wijziging en tot uitbreiding van de reeds toegekende domeinconcessie die in mededinging is met de aanvragen van de T.H.V. 
ELECTRABEL - JAN DE NUL, de N.V. EVELOP BELGIUM en de N.V. ELECTRASTAR. 

■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Voor zes aanvragen voor de toekenning van productievergunningen die in de tweede helft van 2009 werden ingediend, is de procedure nog niet 
afgerond. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Een gedetailleerde cartografie werd opgesteld waarin de mogelijke onverenigbaarheden tussen naburige zones en met verschillende 
telecommunicatiekabels of hoogspanningskabels en met de gaspijpleidingen in het licht worden gesteld. 
■ Verklarende factoren 
De procedures voor de toekenning van productievergunningen volgen hun normaal verloop. 
■ Impact 
Het toekennen van domeinconcessies voor offshore windenergieparken is een belangrijke stap inzake de inspanningen van België om haar 
broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Europese Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen 
tot 2020 te voldoen. 
■ Toekomstige acties 
Recurrente opdracht.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

23. De 
vergunningsaanvragen 
met betrekking tot de 
gasmarkt behandelen 
 
(vergunningen voor de 
levering en het vervoer) 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Leveringsvergunningen aardgas: 
In 2009 werd de aanvraag van de N.V. Electrabel behandeld die werd ingediend in 2008. Verder werden in 2009 aanvragen ingediend door GDF Suez 
S.A., door RWE Energy Belgium BVBA, door E.ON Energy Trading SE, door StatoilHydro ASA en door ExxonMobil Gas Marketing Europe. Aan al deze 
aanvragers werd inmiddels een vergunning toegekend. De toevloed aan aanvragen loopt echter door. Reeds vier nieuwe partijen hebben zich 
geïnteresseerd gemeld. Een concreet aanvraagdossier werd echter nog niet ontvangen. In het kader van de opvolging van de leveringsvergunningen 
werd traditioneel bij het begin van het jaar de informatie opgevraagd over de leveringsactiviteiten in het jaar 2008. Deze informatie werd onder meer in 
het jaarverslag verwerkt. Voor alle aanvragen voor het verkrijgen van een leveringsvergunning voor aardgas geldt dat de CREG haar advies heeft 
geformuleerd en opgestuurd binnen de wettelijk voorziene termijn. 
De CREG heeft van de houders van een leveringsvergunning de informatie ontvangen met betrekking tot hun activiteiten in 2008. Niet alle informatie 
werd binnen de gestelde deadline ter beschikking gesteld.  Daarom heeft de CREG de houders van een leveringsvergunning, die niet binnen de 
wettelijke termijn voldaan hebben aan hun informatieplicht, schriftelijk moeten in gebreke stellen. Aansluitend werd de ontbrekende informatie 
ontvangen. 
Vervoersvergunningen aardgas: 
Begin 2009 heeft de CREG nog een advies uitgebracht met betrekking tot het verkrijgen van een vervoersvergunning waarvoor zij de aanvraag 
ontvangen heeft in 2008. 
In 2009 heeft de CREG 25 aanvragen ontvangen voor advies met betrekking tot het verkrijgen van een vervoersvergunning. Voor 23 van deze 
aanvragen werd in 2009 een advies uitgebracht. Twee aanvragen zullen vanwege hun late indiening verder afgehandeld worden in 2010. Eén van de 
aanvragen, waarvoor een advies werd verleend, werd op vraag van de indiener ingetrokken. 
Alle adviezen werden binnen de wettelijke termijn uitgebracht. 
■ Toekomstige acties 
Recurrente opdracht 

 
24. Een advies formuleren – 

meewerken aan de 
prospectieve studie 
inzake “elektriciteit” 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Overeenkomstig artikel 3, § 1 van de elektriciteitswet werd het ontwerp van studie betreffende de vooruitzichten van de bevoorrading van elektriciteit 
2008 – 2017 voor advies aan de CREG voorgelegd. De CREG heeft haar advies over dit ontwerp geformuleerd en op 6 april 2009 naar de Minister van 
Energie gestuurd. Op vraag van de AD Energie van de FOD Economie heeft de CREG ook deelgenomen aan het opvolgingscomité met betrekking tot 
de studie betreffende de invloed van de prospectieve studie op het milieu. Deze studie betreffende de invloed op het milieu heeft geleid tot de opstelling 
van een verslag door een raadgever en tot een openbare raadpleging. Het ontwerp van prospectieve studie werd aangepast om rekening te houden met 
de gevolgen voor het milieu alsook met de resultaten van de raadplegingen uitgevoerd tijdens de opstelling. In december 2009 werd de definitieve versie 
van de PSE 2008 – 2017 onder andere overgemaakt aan de Federale Wetgevende Kamers, de regionale overheden en de geraadpleegde instanties.  
■ Toekomstige acties 
Naar aanleiding van de aanpassingen van de elektriciteitswet overeenkomstig artikel 160 van de wet van 6 mei 2009, voorziet de elektriciteitswet dat de 
CREG, ondanks haar deskundigheid, voortaan enkel nog zal worden geraadpleegd in het kader van de prospectieve studies inzake elektriciteit. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

25. Een advies formuleren – 
meewerken aan de 
prospectieve studie inzake 
“gas” 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Hoewel de CREG wettelijk niet meer is aangeduid als de auteur van prospectieve studies betreffende aardgasbevoorrading en deze 
verantwoordelijkheid nu ligt bij de Algemene Directie Energie (in samenwerking met het Federaal Planbureau), werd de CREG geconsulteerd door de 
Algemene Directie Energie voor de realisatie van een verkennende studie die door haar zou kunnen worden aangewend. Aansluitend heeft de CREG de 
studie  (F)090713-CREG-874  gerealiseerd betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 
2009-2020. Deze studie biedt oriëntaties voor het beantwoorden van alle elementen van de prospectieve studie betreffende de zekerheid van 
aardgasbevoorrading zoals geformuleerd in artikel 15/13 van de gaswet en zoals gewijzigd op 6 mei 2009. Deze studie van de CREG is op 13 juli 2009 
online beschikbaar gesteld. De laatste werkgroepvergadering onder leiding van de Algemene Directie Energie vond plaats op 2 april en heeft geen 
vervolg gekend in 2009.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Van een advies op de prospectieve studie zoals gestipuleerd in de actieomschrijving was er nog geen sprake, bij gebrek aan een prospectieve studie.  
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
De studie staat als een totaal pakket dat aangeboden wordt aan de Algemene Directie Energie. Hierin wordt elk element van de toekomstige 
prospectieve studie haarfijn uit de doeken gedaan. Deze studie werd op 28 juli 2009 opgestuurd naar de Algemene Raad van de CREG. Een 
voorstelling werd gehouden op 2 oktober 2009 voor diezelfde Algemene Raad.  
■ Toekomstige acties 
De Algemene Directie Energie is er niet in geslaagd om een voorstel van prospectieve studie aardgas uit te brengen in de loop van 2009. Bijgevolg 
wordt deze actie voorplaatst naar 2010.  De initiële actie om advies te geven op de prospectieve studie wordt doorgeschoven naar 2010 vanwege het 
feit dat De Algemene Directie Energie in 2009 geen voorstel heeft aangebracht.  De realisatie van verkennende studies vereist een continue 
operationalisering van een aardgasmodel (PEGASUS) opdat wijzigende marktomstandigheden en regelgeving correct zouden worden gesimuleerd. 
Daarnaast moet continu gewerkt worden aan dataverzameling en -verwerking. Dit is een continue activiteit. 

 
26. Een advies formuleren 

met betrekking tot het 
ontwikkelingsplan van het 
elektriciteitstransmissienet 

Graad van verwezenlijking : zonder voorwerp 
 
■ Behaalde resultaten 
De wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de elektriciteitswet voorziet dat het ontwikkelingsplan van het elektriciteitstransmissienet voortaan wordt 
opgesteld door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau en dat dit ontwikkelingsplan voor 
advies aan de CREG wordt voorgelegd. Deze wijziging voorzag eveneens dat het ontwikkelingsplan voor het eerst binnen de twaalf maanden na 
goedkeuring van de prospectieve elektriciteitsstudie wordt opgesteld. De wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, wijzigt deze laatste bepaling 
opnieuw zodat voortaan het ontwikkelingsplan telkens binnen de twaalf maanden na de publicatie van de prospectieve studie dient aangepast te 
worden. 
In haar beleidsplan voor 2009 had de CREG aangehaald dat zij haar advies in 2009 niet zou kunnen geven omdat dit plan voor de eerste keer binnen de 
12 maanden volgend op de goedkeuring van de prospectieve studie inzake “elektriciteit” moet worden opgesteld.  
■ Toekomstige acties 
Aangezien de eerste prospectieve studie voor elektriciteit slechts in december 2009 gepubliceerd werd, zal het aangepaste ontwikkelingsplan ten 
vroegste in 2010 voor advies aan de CREG kunnen worden voorgelegd. Bovendien zal in het kader van de implementatie van het derde Europees 
pakket, naargelang het ontvlechtingregime waarvoor België zal opteren (volledige unbundling, ISO, ITO), de bijhorende taak van de CREG anders 
dienen ingevuld te worden. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

27. De toepassing van de 
corporate governance 
regels en 
onafhankelijkheidsregels 
door de beheerders 
controleren 

Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
Met betrekking tot deze dossiers zorgt de CREG ervoor dat de elektriciteits- en aardgasnetbeheerders de wetgeving betreffende hun onafhankelijkheid correct 
toepassen.  
Met het oog hierop neemt de CREG kennis van de verschillende verslagen voorzien door de wetgeving en bespreekt ze deze indien nodig.  De CREG neemt 
geen initiatief in verband hiermee maar reageert in functie van de ontvangen aanvragen of verslagen en vervult bijgevolg voornamelijk een “reactieve” rol. De 
CREG bestudeert ook de benoemingen van de onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.   
De verschillende acties die hieromtrent door de CREG werden ondernomen, zorgen er onder andere voor dat er geen discriminatie plaatsvindt tussen de 
gebruikers van het net en garanderen bijgevolg de bescherming van het algemeen belang.  
Elektriciteit:  

Nadat zij vaststelde dat het corporate governance comité van Elia heeft nagelaten om zijn activiteitenverslag voor de periode 2007-2008 over te maken, heeft 
zij Elia hierover op 16 juli 2009  aangeschreven.  In dezelfde brief heeft de CREG Elia gevraagd het verslag voor het jaar 2009 over te maken vóór 31 maart 
2010. De CREG heeft het activiteitenverslag van het corporate governance comité van Elia voor de periode midden 2007- eind 2008 ontvangen op 10 
september 2009. De CREG heeft hierop gereageerd op 2 oktober 2009 met de boodschap dat het verslag summier blijft en zij voortaan meer gedetailleerde 
informatie over de controles van het comité en een afdoende motivering van de besluiten van het comité  wenst te ontvangen. De CREG heeft de positie van 
Electrabel binnen Elia in het licht van de onafhankelijkheid van ELIA verder opgevolgd (o.m. d.m.v. een informatievraag aan de aandeelhouders); er werden 
geen veranderingen vastgesteld.  Het verslag van de Compliance Officer van Elia werd op 22 december 2009 bestudeerd en een schrijven werd op die datum 
aan Elia gericht. 

Gas : 
Per brief van 5 mei 2009 heeft de CREG haar reactie gegeven op het activiteitenverslag van het corporate governance comité van Fluxys voor het werkingsjaar 
2008. Inzake het jaarlijks verslag over de naleving van het verbintenissenprogramma heeft het Directiecomité van de CREG beslist haar vraag terzake te 
richten van zodra de nieuwe gedragscode in werking treedt. Op 2 april 2009 heeft het Directiecomité van de CREG beslist een gunstig eensluidend advies te 
verlenen betreffende het voorstel van de bevoegde instanties van Fluxys om de heer Walter Peeraer te benoemen tot voorzitter van het directiecomité van 
deze vennootschap. Naar aanleiding van de benoeming van de heer Nonneman als onafhankelijk bestuurder van Fluxys, die plaatsvond zonder naleving van 
verplichting 57 van de verbintenissen zoals opgenomen in de GdF-Suez beslissing van de Europese Commissie, heeft de CREG op 5 juni 2009 de DG COMP 
van de Europese Commissie aangeschreven met de vraag of genoemde verplichting 57 verbonden aan de fusie Suez-Gaz de France nog steeds van kracht is. 
De CREG had immers vernomen dat de verplichtingen 56-60 ter discussie stonden tussen de Europese Commissie, Suez-GdF en Publigas. De Europese 
Commissie antwoordde aan de CREG dat Fluxys haar zou verzoeken om de onafhankelijkheid van de heer Walter Nonneman als onafhankelijk bestuurder van 
Fluxys, waarbij de term “onafhankelijkheid“ te begrijpen valt in de zin van artikel 1, 45°, van de gaswet, te valideren. Op 10 december 2009 heeft het 
Directiecomité van de CREG na onderzoek beslist de onafhankelijkheid van de heer Walter Nonneman, in voornoemde zin, te valideren.  

■ Toekomstige acties 
Elektriciteitssector: 

De CREG ziet er op toe dat het corporate governance-comité van Elia jaarlijks een activiteitenverslag overmaakt. De CREG ziet er op toe dat de compliance 
officer van Elia jaarlijks een verslag in verband met de naleving van het verbintenissenprogramma overmaakt en publiceert op haar website. De CREG vernam 
dat Elia de procedure is gestart om in de vervanging van Mevrouw Ingrid Lieten als onafhankelijk bestuurder van Elia te voorzien. De CREG zal een 
eensluidend advies moeten verstrekken over de onafhankelijkheid van de opvolger van Mevrouw Ingrid Lieten als onafhankelijk bestuurder van Elia na 
kennisgeving van de benoeming en dit overeenkomstig de elektriciteitswet 

Gassector: 
De CREG ziet erop toe dat het corporate governance-comité van Fluxys  jaarlijks een activiteitenverslag overmaakt. De CREG zal de bepalingen van de wet 
van 10 september 2009 tot wijziging van de gaswet (B.S., 8 december 2009) bestuderen en de toepassing ervan door de beheerder(s) controleren. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

28. Het benoemingsproces 
van de gasnetbeheerders 
opvolgen 

Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten 
Op 17 december 2009 nam de CREG twee positieve adviezen aangaande de kandidaturen van Fluxys en Fluxys LNG als beheerder van respectievelijk 
het aardgasvervoersnet en de opslaginstallatie, en de LNG installatie. De twee adviezen werden aan de Minister overgemaakt. 
■ Impact  
Het verlies van controle in Fluxys door GDF-Suez (Publigaz SCRL/Fluxys SA) versterkt de onafhankelijkheid van de netbeheerder. 
■ Toekomstige acties 
De adviezen over de kandidaturen van Fluxys en Fluxys LNG werden aan de Minister overgemaakt. Op basis van deze kandidaturen en de adviezen 
van de CREG en het CBFA dient de Minister nog te oordelen in hoeverre de kandidaturen beantwoorden aan de vereisten van de gaswet en zodoende 
kan aanwijzen als beheerder. De beheerders werden op 23 februari 2010 benoemd. 
Op 27 mei 2009 werd de concentratie Publigaz SCRL/Fluxys SA effectief doorgevoerd. Met de doorvoering van de concentratie is dit dossier volledig 
afgesloten. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

29. Overgaan tot een eerste 
analyse van de 
mechanismen ter 
preventie van 
belangenconflicten bij de 
elektriciteits- en 
aardgasondernemingen 
die een sterke positie 
hebben op de markt 
 
 

Elektriciteit: 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten 
In juni 2009 heeft de CREG de studie (F)090507-CDC-860 kenbaar gemaakt over de gedragingen op de groothandelsmarkt van elektriciteit in België in 
2007 en de eerste zes maanden van 2008. In deze studie werd gefocust op het gebruik van productiemiddelen en het gedrag op de Belpex DAM van 
Electrabel. Vertrekkende van de continue monitoring heeft de CREG een punctueel onderzoek uitgevoerd naar periodes met prijspieken op deze markt. 
De CREG constateerde daarbij een slechte transparantie inzake het maximale vermogen van de productie-eenheden, maar ook dat Electrabel niet al 
haar productiecapaciteit aanwendde terwijl ze zelf energie wou aankopen op de Belpex DAM tegen hoge prijzen, waardoor de krapte op de markt nog 
versterkt werd. De producenten en de netbeheerder hebben een initiatief genomen om te komen tot een fijnere gegevensstructuur op te zetten, evenals 
het doorgeven van de redenen wanneer het vermogen van een productie-eenheid verandert. Volgens onze informatie van een producent zal dit in de 
eerste helft van 2010 operationeel worden. 
■ Impact 
Door deze nieuwe gegevensstructuur en de verantwoording voor veranderingen  van het maximaal productievermogen, wordt de transparantie inzake 
beschikbare productiecapaciteit verbeterd. Tevens zal de CREG de productiemarkt nog efficiënter kunnen monitoren. 
■ Toekomstige acties 
De raad van de mededinging heeft het verdere onderzoek naar de praktijken zoals beschreven in de studie (F)090507-CDC-860 overgenomen. 
 
Gas:  
Graad van verwezenlijking : Zonder voorwerp 
In navolging van de verdere afwikkeling van de fusie tussen GDF en SUEZ die ingezet werd in de loop van 2008, kan gesteld worden dat Publigaz, met 
51,47% van de aandelen in handen, in 2009 de exclusieve controle verwierf op de vervoersnetbeheerder Fluxys. Nadat de CREG een actieve rol heeft 
gespeeld in de boordeling door de Raad van de Mededinging van deze transactie, door haar opmerkingen neer te leggen en mondeling toe te lichten 
(zie ook actie nr. 4), heeft de Raad voor de Mededinging op 18 mei 2009 ingestemd met de voorgestelde verwerving van exclusieve controle van Fluxys 
SA door Publigaz SCRL.  
Zoals reeds aangegeven in de bespreking van dit actiepunt vorig jaar, wordt de vermindering van het belang van de dominante speler in de 
aardgasvervoersnetbeheerder en de hieraan gekoppelde ontzegging van enige controle op het beheerder door de dominante speler, gezien als het 
belangrijkste en meest efficiënte middel tegen eventuele belangenconflicten. Het heeft alvast als gevolg gehad dat GDF SUEZ eind 2009 heeft 
aangekondigd volledig afstand te zullen doen van haar resterende 38,50% aandelen in Fluxys NV. De CREG zal deze evolutie naar een totale 
ownership undbundling van de netbeheerder volgen. Elke andere analyse was in 2009 overbodig. 
■ Impact 
Het verlies van controle in Fluxys door GDF SUEZ (Publigaz SCRL/Fluxys SA) versterkt de onafhankelijkheid van de netbeheerder. 
■ Toekomstige acties 
Op 27 mei 2009 werd de concentratie Publigaz SCRL/Fluxys SA effectief doorgevoerd. In maart 2010 heeft GDF SUEZ (via Electrabel) een akkoord 
afgesloten met Publigaz om al haar aandelen in Fluxys te verkopen. Met de doorvoering van de concentratie is dit dossier volledig afgesloten 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

30. Een advies formuleren 
betreffende de aanvragen 
van vrijstelling van de 
toegangsregels van 
derden tot het gasnet 
 

Graad van verwezenlijking : zonder onderwerp 
 
■ Behaalde resultaten 
Zoals in de lijn der verwachtingen werd in 2009 geen nieuwe aanvraag ingediend. De aanpassing van de Europese interpretatieve nota dat hierop 
betrekking heeft werd opgevolgd en door de CREG positief beoordeeld. De publicatie is dan ook hangende maar voorzien in 2010, maar valt buiten de 
bevoegdheid van de CREG.  
■ Toekomstige acties 
Aanpassing van de gaswet: Het  Europees Hof van Justitie heeft  op 3 december 2009 arrest gewezen in zaak C-475/08 Commissie/België. Volgens het 
Hof heeft België geen volledige uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn betreffende de interne markt voor gas. Voor wat de nieuwe grote 
aardgasinstallaties betreft, machtigt de gaswet de Koning om ontheffingen als die bedoeld in de richtlijn vast te stellen, maar neemt ze niet alle daartoe 
gestelde voorwaarden over. Zo moet de nationale regeling met name uitdrukkelijk voorzien in de bekendmaking en de kennisgeving aan de Commissie 
van elk ontheffingsbesluit alsook, in het geval van een interconnector, in de verplichting tot overleg met de andere lidstaten vóór een dergelijk besluit. 
Bijgevolg dient de gaswet ook op dit punt te worden aangepast. 

31. Het verslag over de 
distributietarieven 
toegepast in 2008 
opstellen voor de Minister 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De verslagen betreffende de toepassing van de distributietarieven gebruikt in 2008 worden opgesteld overeenkomstig artikel 14 van het Koninklijk 
Besluit van 29 februari 2004 over de aardgasdistributienettarieven en artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 over de 
elektriciteitsdistributienettarieven. De verslagen TG2008-2 betreffende “de door de aardgasdistributienetbeheerders toegepaste distributienettarieven 
over het exploitatiejaar 2008” en TE2008 over “de door de elektriciteitsdistributienetbeheerders toegepaste distributienettarieven over het exploitatiejaar 
2008” werden op 19 maart 2009 door de CREG goedgekeurd 
■ Impact 
Aan de hand van deze verslagen brengt de CREG de Minister van Energie op de hoogte van de procedure die heeft geleid tot de goedkeuring van de 
tarieven van de netbeheerders alsook van het resultaat van deze procedure (gewijzigde punten betreffende de tariefvoorstellen en tariefniveaus).  
■ Toekomstige acties 
Het betreft een structurele opdracht voor de CREG waarvan de frequentie samenhangt met de duur van de regulatoire periode: zo zullen over de 
toegepaste distributienettarieven voor gas en elektriciteit in het jaar 2009-2012 pas in de loop van het jaar 2013 een jaarverslag gemaakt worden. Over 
de transmissienettarieven van elektriciteit en over de vervoersnet- en opslagtarieven voor aardgas zal pas in de loop van het jaar 2012 verslag 
uitgebracht worden met betrekking tot de regulatoire periode 2008-2011. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

32. De verslagen betreffende 
de evolutie van de 
elektriciteits- en 
gasmarkten opstellen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
1) Jaarlijks verslag aan de Minister 
Overeenkomstig de elektriciteitswetten (art. 23, § 3) en de gaswetten (art. 15/14, § 3) moet de CREG aan de Minister van Energie voor 1 mei van elk jaar een 
verslag overmaken betreffende de uitoefening van haar taken, de staat van haar werkingskosten en van de manier waarop deze worden gedekt alsook van de 
evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkten. De tekst vloeit voort uit de samenwerking tussen het geheel van de leden van de CREG. De lay-out en de afdruk 
worden toevertrouwd aan een externe onderneming. De CREG helpt zo de transparantie te verzekeren met betrekking tot verscheidene acties die ze onderneemt 
en met betrekking tot de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkten. 
2) Jaarlijks verslag aan de Europese Commissie 
In uitvoering van de rapporteringsverplichtingen voorzien in de richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG, heeft de CREG een jaarverslag voor de Europese 
Commissie opgesteld,  met bijdragen van de gewestelijke regulatoren. Dit Belgisch jaarverslag 2009 (dat betrekking heeft op het jaar 2008) werd op 16 juli 2009 
aan de CEER en de Europese Commissie overgemaakt, evenals een Engelse samenvatting van dit jaarverslag. In het kader van dit jaarverslag werden eind 
augustus ook de vragenlijsten met indicatoren ingevuld in de daartoe bestemde CEER database. De gegevens van deze database en de jaarverslagen van de 
verschillende nationale energieregulatoren worden door de Europese Commissie gebruikt om jaarlijks een benchmarking rapport op te stellen m.b.t. de 
vooruitgang die is geboekt bij de totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit.  
Het opstellen van dit jaarverslag voor de Europese Commissie laat enerzijds toe inlichtingen betreffende de belangrijkste ontwikkelingen van de Belgische 
energiemarkt op federaal en op regionaal niveau te verzamelen. Anderzijds worden de gegevens van deze CEER database en de jaarverslagen van de 
verschillende nationale energieregulatoren door de Europese Commissie gebruikt om jaarlijks een benchmarking rapport op te stellen m.b.t. de vooruitgang die is 
geboekt bij de totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit 
Het Belgisch jaarverslag 2009 werd op 16 juli 2009 overgemaakt aan de CEER en de Europese Commissie. Dit jaarverslag voor de Europese Commissie (en de 
Engelse samenvatting) werd tevens gepubliceerd op de CEER website. De vragenlijsten met indicatoren werd eind augustus ingevuld in de daartoe bestemde 
CEER database, die toegankelijk is voor de Europese Commissie en de andere nationale regulatoren van de lidstaten. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Jaarlijks verslag aan de Europese Commissie 
Zoals de voorgaande jaren ook , heeft de CREG actief deelgenomen aan het werk van de URB Task Force van de CEER. Dit met inbegrip van bijdragen voor het 
opstellen van het “ERGEG 2009 Status Review of the Liberalisation and Implementation of the Energy Regulatory framework” . Dit ERGEG rapport dat de 
voornaamste ontwikkelingen in de nationale gas- en elektriciteitsmarkten nagaat evenals de vooruitgang in de verdere integratie van deze markten naar een 
Europese energiemarkt, werd gepubliceerd op de ERGEG website. 
■ Toekomstige acties 
Dit is een jaarlijks weerkerende taak. De publicatie van het jaarlijks verslag in het Engels aan de Minister op de website van de CREG is op haar beurt voorzien 
voor juli 2010. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

33. Het proces van 
verbetering van de 
transparantie en de 
naleving van de wetgeving 
en van de ERGEG-
richtlijnen opvolgen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Het eindverslag binnen het gas regionaal initiatief werd gepubliceerd en voorgesteld op de Stakeholders meeting op 9 juni 2009. Op alle zeven 
geïdentificeerde categorieën is FLUXYS erin geslaagd om het nodige te publiceren. Met betrekking tot de nieuwe initiatieven die met betrekking tot 
transparantie in het gas regionaal initiatief werden ontplooid, kan gesteld dat FLUXYS er op alle niveaus eraan voldoet. Op 26 februari 2009 heeft de 
CREG in haar beslissing (B)090226-CDC-826 geen relevante punten op het Belgische geïnterconnecteerd aardgasvervoersnetwerk vastgesteld. Geen 
enkele ontheffing van de informatieplicht volgens Verordening (EG) nr. 1775/2005 werd dan ook toegestaan. Meer gedetailleerde gegevens, zoals in 
verschillende regionale programma’s naar voor geschoven, zijn terug te vinden op de website van FLUXYS.  
■ Impact 
Het detail van de gepubliceerde informatie geeft een beter inzicht aan alle netgebruikers van de werking van het Belgische vervoersnet. Hiermee wordt 
een belangrijke drempel voor een betere toegang tot de markt opgegeven. 
 

34. De voorwaarden 
controleren voor de 
betaling van elke schijf 
van 5 miljoen Euro voor 
de onderzeese kabels 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Met toepassing van artikel 7, § 2, van de elektriciteitswet controleert de CREG de voor de financiering door Elia in aanmerking te nemen totale kosten van de 
onderzeese kabels, die de aansluiting van off shore windmolenparken met het transmissienet realiseren.   
De CREG behandelde in  2009 reeds de aanvragen voor: 
(i) de tussenkomst in de kabel van NV Belwinds (Beslissing (B)090212-CDC-825 over ‘de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in 

aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en 
de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore windturbinepark op de Bligh Bank; 

(ii) de opschorting in het Voorstel (C) 090226-CDC-847 ‘tot opschorting van de betaling  van de eerste schijf van 5 miljoen euro voor de financiering van de 
kostprijs van de onderzeese kabel voor de aansluiting van het offshore windturbinepark op de Bligh Bank’; 

(iii) op 25 juni 2007 positief voorstel met betrekking tot de aanvraag voor de betaling van de derde schijf van 5 miljoen euro   voor C-Power :financiering van de 
kostprijs van de onderzeese kabel voor de aansluiting van het offshore windturbinepark op de Thorntonbank  

De CREG heeft alle aanvragen tijdig en correct afgehandeld en beschouwt dit objectief als volledig gerealiseerd 
■ Impact 
De CREG is van oordeel dat zij door een vlotte en tijdige afhandeling van deze dossiers effectief bijdraagt tot de realisatie van de beoogde productiecapaciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen. 
■ Toekomstige acties 
Het betreft een recurrente taak van de CREG. 
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DOELSTELLING NR. 3: DE TARIEVEN GOEDKEUREN EN DE REKENINGEN VAN DE ELEKTRICITEITSTRANSMISSIE- EN 
GASVERVOERSNETBEHEERDERS CONTROLEREN 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

35. De 
(goedgekeurde/voorlopige) 
meerjarentarieven van het 
transport vastleggen  
 

 
Graad van verwezenlijking 
Elektriciteit: 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
Gas : 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Elektriciteit 

Omdat de meerjarentarieven voor het transmissienet voor elektriciteit voor de volledige duur van de regulatoire periode vastliggen, houdt de CREG 
zich, beschikbaar om eventuele voorstellen van Elia te beoordelen die ingediend zouden worden omwille van nieuwe of aangepaste diensten of omwille 
van uitzonderlijke omstandigheden. Dat is  in de loop van 2009 nog niet het geval geweest. De CREG heeft wel meerdere onderzoeken naar eventuele 
kruissubsidies geïnitieerd: 

(i) het onderzoek naar kruissubsidiëring tussen beheersbare en niet-beheersbare kosten (volledig afgerond); 

(ii) het onderzoek naar kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten dat in het najaar van 2009 moet uitmonden in een 
akkoord over de toepassing van verrekenrijzen.  Dit onderzoek verdiende prioriteit omdat Elia voorziet dat het belang van haar niet-gereguleerde 
activiteiten sterk zal toenemen. 

Gas 

In 2008 werden door de CREG meerjarentarieven goedgekeurd, maar deze werden vervolgens door het Hof van Beroep van Brussel geschorst omdat 
de CREG de Belgische wet had toegepast. Deze maakt namelijk een onderscheid tussen de overbrenging en de transit, terwijl de Europese wetgeving 
dit onderscheid niet maakt. Aan de hand van een wet van 10 maart 2009 heeft de Belgische wetgever dit onderscheid echter bevestigd. Bijgevolg heeft 
het Hof van Beroep aan het Europees Hof van Justitie een prejudiciële vraag gesteld betreffende dit onderscheid. Bovendien hebben zowel de CREG 
als de Europese commissie deze wet aangevochten, respectievelijk door aan het Grondwettelijk Hof de annulering te vragen en door een 
inbreukprocedure op te starten tegen de Belgische Staat. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een voorstel van wet tot wijziging van de 
Gaswet gestemd. Deze wordt momenteel ter sprake gebracht in de Senaat. Dit voorstel voorziet de afschaffing van de artikelen 15/5quinquies 
(onderscheid tussen transport en transit) en 15/19 (geldigheid van bepaalde historische contracten). Niettegenstaande hebben de CREG en Fluxys een 
akkoord bereikt op basis van artikel 17 van het tarievenbesluit. Bijgevolg heeft de CREG op voorstel van Fluxys tarieven goedgekeurd voor alle 
gereguleerde activiteiten van de NV Fluxys (transmissie en opslag) op basis van een uniforme tariefmethodologie. Deze tarieven zullen op alle 
contracten, zonder uitzondering (“level playing field”), van toepassing zijn vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. 

■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Elektriciteit  
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Daarnaast onderzocht de CREG de toepassing van de nettarieven voor het gebruik van de pumpstorage centrales die op het transmissienet zijn 
aangesloten, meerbepaald wat de afname van energie betreft in hun pomp-modus. De bijkomende controles van de CREG gaven aanleiding tot een 
verhoging van de omzet uit de toegangstarieven ad 14 miljoen EUR per jaar. Deze bijkomende omzet vermindert het tekort en heeft dus een 
rechtstreekse en positieve invloed op de kosten van alle netgebruikers. 

Gas 
De nieuwe Fluxys-tarieven dalen met 35% ten voordele van de netgebruikers die de Belgische aardgasmarkt bedienen. Bovendien zullen zij tot meest 
competitieve in Europa behoren. Ook op langere termijn is tarifaire voorspelbaarheid ingebouwd. Dankzij het akkoord zal Fluxys ook zijn omvangrijke 
investeringsprogramma (meer dan € 1,5 miljard in de komende 5 jaar) kunnen financieren met de garantie van een billijke vergoeding op het 
geïnvesteerd kapitaal. Tegelijk wordt stabiliteit in de toekomstige resultaten van Fluxys geboden.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

36. De prijzen van de 
ondersteunende diensten 
met betrekking tot de 
transmissie van 
elektriciteit goedkeuren 
 
 

Graad van verwezenlijking : 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG heeft op 1 juli 2009 het verslag van ELIA betreffende de prijsoffertes in verband met de ondersteunende diensten voor 2009 ontvangen. De betrokken 
ondersteunende diensten omvatten het secundair regelvermogen van het evenwicht van de zone, de regeling van de spanning, de black start en de actieve 
verliezen binnen de netten van Elia met een spanning van 70 kV of minder. De andere ondersteunende diensten maken in 2010 nog steeds het voorwerp uit van 
meerjarencontracten. Op basis van dit verslag heeft de CREG op 1 september 2009 een gemotiveerd verslag over het al dan niet manifest onredelijke karakter 
van de prijzen van de offertes ontvangen door Elia goedgekeurd en heeft deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen aan de Minister van Energie en aan ELIA 
gestuurd. In dit verslag beweert het Directiecomité dat de prijzen van de offertes voor het secundaire regelvermogen van het evenwicht van de zone allen 
manifest onredelijk zijn en dat de prijzen van bepaalde offertes voor de diensten van de regeling van de spanning en de black start ook onredelijk zijn, terwijl die 
van andere offertes correct zijn. Het comité heeft ook verklaard dat op dit ogenblik onmogelijk kon worden beweerd dat de prijzen die voortvloeien uit de veilingen 
georganiseerd door Elia om de verliezen van haar regionaal net in 2010 te dekken, niet manifest onredelijk zijn. De wetgeving biedt namelijk de mogelijkheid om 
ex post de prijs van de dekking van de verliezen binnen het regionaal net van Elia te schatten in het kader van de analyse van de bonus malus met betrekking tot 
de lopende tariefperiode. Bovendien vestigt het Directiecomité in haar verslag ook de aandacht op de ontoereikendheid van de volumes aangeboden voor het 
secundaire regelvermogen ten opzichte van de behoeften van Elia die door de CREG werden goedgekeurd. 
Omdat vóór 1 juli 2009 geen gevolg gegeven werd aan de voorstellen van de CREG met betrekking tot de ondersteunende diensten (met inbegrip van de 
compensatie van de netverliezen), werd de bijzondere procedure uit artikel 12quater, §1, van de elektriciteitswet  doorlopen en een gemotiveerd rapport opmaken 
voor de  Minister van Energie over het al dan niet manifest onredelijke karakter van de aangeboden prijzen. De CREG houdt zich daarna beschikbaar voor de 
Minister die zal aangeven welke maatregelen moeten genomen worden. Op 1 september 2009 heeft de CREG aan de Minister een verslag gestuurd met 
betrekking tot het “al dan niet manifest onredelijke karakter van de prijzen aangeboden aan Elia System Operator NV voor de levering van ondersteunende 
diensten voor het exploitatiejaar 2010.  In dit verslag herinnert de CREG er aan dat de wetgeving de mogelijkheid biedt om ex post de prijs van de dekking van de 
verliezen te schatten in het kader van de analyse van de bonus malus met betrekking tot de lopende tariefperiode. Op 11 september 2009 heeft de Minister van 
Energie, in het bijzijn van de CREG en in het kader van de vergaderingen georganiseerd door zijn diensten, aan Elia gevraagd om met de inschrijvers Electrabel 
en SPE een akkoord af te sluiten betreffende de prijzen en de volumes die Elia zouden toelaten te beschikken over de secundaire regelreserves tegen een 
redelijke prijs gebaseerd op een “cost based” analyse. Talrijke vergaderingen hebben plaatsgevonden op initiatief van de diensten van de Minister van Energie, in 
het bijzijn van de CREG. Tijdens deze vergaderingen heeft Elia eerst getracht deze dienst te verkrijgen bij Electrabel en SPE. Omdat het onmogelijk bleek te zijn 
deze spelers ervan te overtuigen bevredigende offertes over te maken, werden de vergaderingen vervolgens uitgebreid naar andere spelers, meer bepaald E.ON. 
Gezien de onmogelijkheid om tot een oplossing te komen op het vlak van de contractualisering van de secundaire regelreserves voor het jaar 2010 waarmee alle 
partijen vrij instemmen, legt het Ministerieel besluit van 24 december 2009 prijs- en leveringsvoorwaarden op voor de bevoorrading in 2010 en 2011 van de 
secundaire regeling door verschillende producenten. Dankzij de vergaderingen georganiseerd tussen september en december 2009 met de producenten die 
wellicht zullen deelnemen aan de levering van voormelde ondersteunende diensten, kon men komen tot een akkoord betreffende de ondersteunende diensten in 
verband met de regeling van de spanning en de black start, maar niet voor die betreffende de secundaire regeling van het evenwicht van de zone. Bijgevolg heeft 
de Minister een Ministerieel besluit uitgevaardigd ter vastlegging voor 2010 en 2011 van de prijzen voor de reservering van de secundaire regeling en van de 
volumes die respectievelijk worden toegekend aan Electrabel, SPE en E.ON. 
De Minister heeft ook geoordeeld dat, voor de bepaling van het totaal inkomen van Elia, rekening moet worden gehouden met de prijzen die Elia heeft verkregen 
naar aanleiding van de veilingprocedure georganiseerd voor de dekking van de actieve verliezen in haar spanningsnetten van 70 kV en minder.  

■ Toekomstige acties 

Het gaat hier om een recurrente actie in die zin dat de CREG jaarlijks een verslag opstelt met betrekking tot het al dan niet manifest onredelijke karakter van de 
prijzen aangeboden aan Elia voor de ondersteunende diensten. De voorwaarden met betrekking tot de prijzen en de levering voor de bevoorrading van de 
secundaire reserve werden voor 2010 en 2011 echter al door voormeld Ministerieel besluit vastgelegd, zodat het niet aan de CREG zal zijn om zich in 2010 uit te 
spreken over het al dan niet manifest onredelijke karakter van deze ondersteunende diensten voor het jaar 2011.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

37. De 
meerjarenrapporteringsmo
dellen opstellen in overleg 
met de beheerders 
 
 

Graad van verwezenlijking : 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Voor de rapportering met betrekking tot de transmissietarieven voor elektriciteit heeft de CREG een ontwerp van integraal rapporteringsmodel 
voorbereid: dit model betreft zowel de ex ante rappportering, als de ex post rapportering van halfjaarlijkse gegevens en de ex post rapportering in het 
jaarverslag.  
Dit ontwerp van rapporteringsmodel werd op 9 juni 2009 overgemaakt aan Elia, met het oog op het overleg voorzien in het koninklijk besluit van 8 juni 
2007. Deze vindt plaats op 8 juli 2009. In zijn vergadering van 26 november 2009 nam het directiecomité van de CREG de beslissing (B)091126-CDC-
658 E/14 en legde zo het integrale rapporteringsmodel vast voor Elia System Operator NV.  

■ Impact 
Het vastleggen van een geïntegreerde rapporteringmodel voor de beheerder van het nationale transmissienet van elektriciteit draagt bij tot een 
efficiëntere invullen van de informatiebehoeften van de CREG en tot een betere en meer geïntegreerde controle op de tariefvoorstellen. Zowel op gebied 
van transparantie als op het vlak van de tarieflasten moet deze realisatie op termijn positief bijdragen tot een verminderde tarieflast. 
■ Toekomstige acties 

De CREG is bevoegd om het rapporteringsmodel aan te passen indien haar informatiebehoeften dat vereisen. Omdat de opdrachten van de CREG 
regelmatig aangepast worden, betreft het een recurrente taak.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

38. Een studie opstellen 
betreffende de 
berekeningsmethode van 
een factor voor de 
verbetering van de 
doeltreffendheid en de 
productiviteit (factor X) en 
betreffende de mogelijke 
aanpassingen van de 
coëfficiënten in verband 
met de lokale productie 
van elektriciteit 
 
 
 
 

■ Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten  
Bij de opmaak van het plan voor 2009 had de CREG het voornemen om tijdig een onderzoek op te starten naar de werkwijze voor de berekening van 
een factor voor effectiviteits- en efficiëntieverbetering (X-factor). De X-factor vindt zijn oorsprong in de koninklijke besluiten van 8 juni 2007.   
■ Verklarende factoren 
De CREG heeft om redenen van pragmatisme afgezien van haar initieel objectief : 

(i) de recente gang van zaken bij de introductie van dergelijke X-factor in het kader van de meerjarentarieven voor distributie was dermate frustrerend 
dat de vraag moet gesteld worden naar het nut en de haalbaarheidvan dergelijke maatregel in een Belgische context; 

(ii) de huidige economische crisis maakte het in 2009 zo goed als onmogelijk om via benchmarkingtechnieken een objectieve, en op de beste 
praktijken in het buitenland afgestemde, kostennorm vast te leggen voor het toegelaten totaal inkomen voor Elia; 

(iii) bij gebrek aan een tijdig goedgekeurde prospectieve studie voor elektriciteit en bij gebrek aan een daarop gericht ontwikkelingsplan bestaat er 
onvoldoende duidelijkheid over de in de toekomst noodezakelijke investeringen en assets. Die assets zijn net de drivers van de kostennorm; 

(iv) dezelfde economische crisis dwong de CREG haar aandacht prioritair te besteden aan de obejctieve verhouding tussen kosten en prijzen; 

(v) gezien de verwachte uitbreiding van de niet-gereguleerde activiteiten moest eerst een policy van verrekenprijzen uitgewerkt worden. 

■ Impact 
De impact is enkel functie van de wil van de regering om een objectief gebruik te maken van dergelijk regulatoir instrument 
 
■ Toekomstige acties 
Afhankelijk van de wens van de regering. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

39. De relevantie van het 
gebruik van het getal 
25 MW als onderste grens 
voor de berekening van 
het bruto begrensde 
vermogen en de bruto 
begrensde energie 
bestuderen 

■ Graad van verwezenlijking :  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
Het gebruik van het cijfer van 25 MW als ondergrens voor het berekenen van het bruto begrensd vermogen en van de bruto begrensde energie is 
onderhevig aan kritiek. Omdat een langdurige discussie verwacht wordt, wenst de CREG tijdig de discussie over een eventuele aanpassing van dit cijfer 
aan te vatten. 

■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De CREG is van oordeel dat afgezien moet worden van de realisatie van deze doelstelling in 2009 en dit omwille van twee redenen: 

(i) overleg terzake moet rekening houden met de modaliteiten van een eventuele overgang naar tarieven die ook de injectie van elektriciteit 
belasten. Hierover moet eerste duidelijkheid verkregen worden; 

(ii) de economische crisis dwingt de CREG haar aandacht prioritair te besteden aan de objectieve verhouding tussen kosten en prijzen. 

■ Impact 
Deze doelstelling was niet essentieel voor 2009 en kan zonder enige negatieve impact later hernomen en gerealiseerd worden. 
Daarenboven werd vermeden dat het project de besprekingen over injectietarieven negatief zou beïnvloeden.  
 
■ Toekomstige acties 
De doelstelling wordt uitgesteld.   

 
40. De tariefvoorstellen met 

betrekking tot de nieuwe 
grote gasinvesteringen 
bestuderen 

Graad van verwezenlijking zonder onderwerp 
De CREG heeft hieromtrent van de netbeheerder geen tariefvoorstel ontvangen. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
In de praktijk kon de CREG hieromtrent in 2009 dus niets doen. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

41. (Ter plaatse) de jaarlijkse 
en halfjaarlijkse 
rekeningen bestuderen 
 

■ Graad van verwezenlijking :  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Naast de goedkeuring van de tarieven moet de CREG zich eveneens kwijten van haar weerkerende taken inzake controle van de rekeningen en van 
prijzen van de beheerders van het transportnet. 

Elektriciteit 

Wat de controle van de rekeningen van Elia betreft heeft de CREG een aantal zeer nuttige vaststellingen gedaan en initiatieven ondernomen: 
(i)  bij de controle van het jaarverslag 2008 werd bijzondere aandacht besteed aan  eventuele kruissubsidiëring; 
(ii) de CREG heeft naar aanleiding van haar onderzoek van hetzelfde verslag het standpunt van het college van commissarissen van Elia gevraagd 

over de behandeling van de meerwaarde uit het initieel gereguleerd actief bij buitendienststelling van materiële vaste activa. Dit vormt een 
belangrijk aandachtspunt voor 2010; 

(iii) de CREG heeft ter plaatse bij Elia de procedures gecontroleerd en geëvalueerd die toegepast worden bij de buitendienststelling van materiële 
vaste activa. 

 
Gas  
Wat de controle van de rekening van Fluxys betreft, heeft de CREG bijzondere aandacht voor de buitendienststelling van materiële vaste activa. Daartoe 
heeft zij: 

(i)   De boekhoudkundige inventaris vergeleken met de technische inventaris waarin de voorlopig en definitief buitendienst gestelde activa in 
worden vermeld; 

(ii) Werfbezoeken uitgevoerd waar leidingen worden vervangen enerzijds en nieuwe leidingen worden gelegd anderzijds 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

42. De saldo’s berekend door 
de netbeheerders 
bestuderen en controleren 
 
 

■ Graad van verwezenlijking :  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Elektriciteit 
De CREG heeft in 2009 haar eerste beslissing genomen over de exploitatiesaldi, zoals Elia deze  binnen een meerjarensysteem nacalculeerde  en 
rapporteerde. In overeenstemming met artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 heeft Elia op 27 februari 2009 haar eerste jaarverslag binnen 
de meerjarencontext ingediend. 

De procedure voor de afhandeling van de controles door de CREG werd integraal toegepast. Dit resulteerde in een eerste weigeringsbeslissing van de 
CREG, nl Décision (B)090507-CDC-858 E/12 van 7 mei 2009. Na een hoorzitting op 19 mei 2009 over voornoemde beslissing, diende Elia op 26 mei 
2009 een aangepast jaarverslag in. De CREG legde in haar beslissing (B)090618-CDC-658 E/13 de over te dragen saldi vast. 

Gas 
In overeenstemming met de koninklijke besluiten van 8 juni 2007 hebben de NV Fluxys en de NV Fluxys LNG op 27 februari 2009 hun verslagen over 
het jaar 2008 bij de CREG ingediend. 

Eveneens in uitvoering van voormelde koninklijke besluiten heeft de CREG bijkomende inlichtingen aan beide maatschappijen gevraagd en ontvangen. 
In tegenstelling tot elektriciteit is een formele beslissing over de saldi per jaar evenwel niet voorzien door voormelde Koninklijke besluiten. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

43. De mogelijkheid van de 
invoering van 
zogenaamde 
“Generation”-tarieven 
bovenop de bestaande 
“Load”-tarieven evalueren 
 
 

■ Graad van verwezenlijking :  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG moest het initiatief nemen om reeds vanaf einde 2009 een aantal sleutelelementen voor te bereiden voor de opmaak van het tariefvoorstel 
van de volgende regulatoire periode, inzonderheid, over de opportuniteit van de invoering van zogenaamde Generation-tarieven naast de bestaande 
Load-tarieven. Na overleg met de CREG, heeft Elia  haar voorstel ingediend op 18 december 2009. Hierover werd in 2009 verder evaluerend overleg 
gepleegd. Wat de evaluatie voor de transmissietarieven betreft, mag gesteld worden dat deze volledig gerealiseerd is. Het effectief gebruik van deze 
tarieven is voorzien vanaf de volgende regulatoire periode. 

■ Impact 

Deze doelstelling had betrekking op een evaluatiefase. De invoering gebeurt pas vanaf 2012.  
■ Toekomstige acties 
In de loop van 2010 zullen de huidige conclusies wellicht afgewogen moeten worden tegen de besluiten van het project dat op vraag van de Minister 
over de distributienetbeheerders wordt uitgewerkt

44. De beroepen tegen 
beslissingen van de 
CREG opvolgen 
 
 

■ Graad van verwezenlijking  
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
 
Elektriciteit 
Op dit ogenblik zijn er op tarifair vlak geen rechtsgedingen hangende van Elia ten aanzien van de CREG. 

Gas 

Momenteel zijn er verschillende beroepen van FLUXYS NV, SEGEO NV, DISTRIGAS NV, Fluxys&Co NV, WINGAS GmbH, BG International Ltd, Gaz de France 
SA tegen tariefbeslissingen van de CREG aanhangig. 

■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 

In het kader van het akkoord dat de CREG en FLUXYS gesloten hebben op basis van artikel 17 van het Tarievenbesluit, heeft de CREG onder meer kunnen 
bekomen dat: 

• Fluxys afstand deed van haar beroep bij de Raad van State tegen de beslissing van de CREG inzake de bonus/malus over het jaar 2004 (zie arrest 
201.902); 

• Fluxys&Co de zaak bij het Hof van Beroep inzake het publicatieverbod van de beslissing van 14 september 2006 en de studie van 19 oktober 2006 liet 
doorhalen (zie arrest met zaaknr. 2010/2294); 

• Fluxys haar middelen tegen de tariefbeslissingen van de CREG van 15 mei 2008 en 6 juni 2008 beperkte tot het toepassingsgebied van art. 15/19 van 
de gaswet; 

• Segeo haar middelen tegen de tariefbeslissingen van de CREG van 15 mei 2008 en 6 juni 2008 beperkte tot het toepassingsgebied van art. 15/19 van 
de gaswet. 
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DOELSTELLING NR. 4: DE TARIEVEN GOEDKEUREN EN DE REKENINGEN VAN DE ELEKTRICITEITSTRANSMISSIE- EN 
AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDERS CONTROLEREN 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

45. De 
(goedgekeurde/voorlopige
) meerjarentarieven van 
de distributie vastleggen  
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op 12 september 2008 werden de Koninklijke Besluiten over de meerjaren tarieven voor de distributienetbeheerders in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd (KB’s van 2 september 2008).Overeenkomstig de Koninklijke Besluiten van 2 september 2008 diende alle (behalve één) 
distributienetbeheerders op 30 september 2008 hun meerjaren tariefvoorstellen in bij de CREG. De eerste meerjaren regulatoire periode loopt over de 
exploitatiejaren 2009-2012. Na onderzoek van deze tariefvoorstellen besliste de CREG, via haar beslissing van 18 november 2008, om voor alle 
distributienetbeheerders de ingediende tariefvoorstellen af te keuren en voorlopige tarieven vast te stellen. Deze voorlopige tarieven blijven op basis van 
artikel 17, §7, van de Koninklijke Besluiten van 2 september 2008, van kracht tot alle rechtsmiddelen van de netbeheerder zijn uitgeput of totdat over de 
twistpunten tussen de CREG en de netbeheerder een akkoord wordt bereikt. Alle distributienetbeheerders (behalve twee) hebben een verzoek tot 
nietigverklaring tegen de beslissingen van de CREG, bij het Brusselse Hof van Beroep, ingediend. In de loop van de maanden april en mei 2009 dienden 
de Vlaamse distributienetbeheerders van de gemengde sector een verzoek tot heroverweging van de weigering van hun tariefvoorstel 2009 – 2012 in. In 
mei en juni hebben AIEG, Tecteo, de Waalse gemengde DNB’s en Sibelga op hun beurt een dossier ingediend Dat van de AIESH volgde in oktober. Ten 
gevolge van een grondig onderzoek heeft de CREG de meerjarentarieven voorgesteld door de Vlaamse gemengde DNB’s (elektriciteit en gas) 
goedgekeurd, met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2009. Die voorgesteld door de AIEG (elektriciteit), de Waalse gemengde DNB’s (elektriciteit en gas) en 
door Sibelga (elektriciteit en gas) heeft ze met inwerkingtreding vanaf 1 november 2009 goedgekeurd. In juni 2009 heeft het Hof van Beroep drie 
arresten uitgevaardigd waarin zij de beslissingen van 18 november 2008 met betrekking tot Tecteo, Waver en ALG vernietigt en beslist dat de koninklijke 
besluiten van 2 september 2008 geen wettelijke basis vormen voor de aangevallen beslissingen (zie actie 47). Bijgevolg heeft de CREG zich opnieuw 
uitgesproken over deze dossiers door de tarieven vastgelegd in de beslissingen van 18 november 2008 te verlengen. Hiervoor baseerde zij zich op het 
principe van continuïteit van de openbare dienst. De beslissingen die zo werden genomen, werden op 7 januari 2010 vernietigd door het Hof van Beroep 
van Brussel. Deze laatste heeft namelijk geoordeeld dat de CREG de inhoud van het koninklijk besluit van 2 september 2008 niet kon toepassen zonder 
het gezag van het arrest van juni 2009 te schenden. In haar dossiers heeft het Hof de CREG dus verboden om het koninklijk besluit van 
2 september 2008 nog toe te passen ondanks de parlementaire dekking. Ook heeft de CREG kennis genomen van een arrest van het Europees Hof van 
Justitie C-278/08 van 29 oktober 2009, Commissie tegen Koninkrijk Zweden (§ 39 en 41), waarin in essentie wordt geoordeeld dat een reglementair 
kader dat enkel algemene principes en criteria bevat waaraan de tarieven moeten beantwoorden en die geen methodologie bevat (die beantwoorden 
aan de vereiste van de nodige voorzienbaarheid), in strijd is met artikel 23 van de Richtlijn.  

 ■ Niet verwezenlijkte aspecten 

Bij gebrek aan een afgewerkt tariefvoorstel in 2009 alsook aan een wettelijke basis, heeft de CREG het verzoek tot heroverweging van de weigering van 
het tariefvoorstel van Tecteo, de verzoeken die zullen worden ingevoerd of nog de verzoeken die het voorwerp uitmaken of zullen uitmaken van arresten 
van het Hof van beroep, niet ten gronde kunnen bestuderen.   

■ Verklarende factoren 

Het verzoek tot heroverweging van de weigering van het tariefvoorstel ingediend door Tecteo was niet volledig en haar tariefvoorstel was niet afgewerkt. 
In de loop van 2009 werden verschillende versies van de tarieven ingediend. Een afgewerkte versie werd op 2 februari 2010 ingediend. Op 
4 februari 2010 heeft de CREG, die niet over een wettelijke basis beschikt en die geen beslissing mag nemen die in strijd is met het Europese recht, 
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bijgevolg de goedkeuring van het tariefvoorstel van 2 februari 2010 van Tecteo moeten weigeren. 

■ Impact 

De Vlaams, Waalse en Brusselse gemengde distributienetbeheerders, alsook AIEG en AIESH hebben voor de regulatoire periode 2009-2012 door de 
CREG goedgekeurde tarieven. De voor hen lopende rechtszaken bij het hof van Beroep te Brussel over de voorlopige tarieven 2009-2012 werden 
opgeschort.  Andere DNB’s moeten nog een verzoek tot heroverweging van de weigering van het tariefvoorstel indienen of verwacht arresten van het 
Hof van Beroep. Aangezien ze steunen op KB’s waarvan het Hof van Beroep heeft geoordeeld dat ze onwettig zijn, houden deze tarieven een 
belangrijke rechtsonzekerheid in. Omwille van het gebrek aan een wettelijk kader kan de CREG momenteel bovendien geen gevolg geven aan de 
arresten in verband met de meerjarentarieven 2009 – 2012 uitgesproken door het Hof van Beroep.   

■ Toekomstige acties 

Indien het wettelijk kader wordt hersteld, zal de CREG in 2010 de dossiers behandelen van de distributienetbeheerders die nog geen definitieve 
meerjarentarieven hebben.  

 
46. In overleg met de 

distributienetbeheerders 
een rapporteringsmodel 
opstellen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
M.b.t. de meerjaren tarieven distributie wordt voorzien in het vastleggen van een rapporteringmodel, en dit zowel voor de indiening van de 
tariefvoorstellen (ex-ante) als voor de jaarlijkse rapportering (ex-post). 
Gezien het verschil in tijdskader en de verschillende informatiebehoeften tussen een ex-ante en ex-post rapportering, heeft de CREG ervoor geopteerd 
om, na overleg met de distributienetbeheerders, een specifiek rapporteringmodel ex-ante en een specifiek rapporteringmodel ex-post vast te leggen. 
Via haar beslissingen van 26 februari 2009 ((B)090226-CDC-845 en (B)090226-CDC-846) over “de vastlegging van het rapporteringmodel met bijlagen 
dat door de distributienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG” werden de rapporteringmodellen ex-ante voor 
zowel elektriciteit- als aardgasdistributie vastgelegd. 
Via haar beslissingen van 27 augustus 2009 ((B)0900827-CDC-893 en (B)090827-CDC-894) over “de vastlegging van het rapporteringmodel met 
bijlagen dat door de distributienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG” werden de rapporteringmodellen ex-
post voor zowel elektriciteit- als aardgasdistributie vastgelegd. 
Zowel het rapporteringmodel ex-ante als het rapporteringmodel ex-post kwam tot stand na overleg met de distributienetbeheerders (overleg 
georganiseerd op (28 november 2008 en 13 juli 2009).   
■ Impact 
Het vastleggen van een rapporteringmodel voor de distributienetbeheerders, draagt bij tot een efficiëntere invullen van de informatiebehoeften van de 
CREG en zorgt er ook mee voor dat er over de distributienetbeheerders heen vergelijkbare informatie wordt vergaard. Dit maakt een betere controle op 
de tariefvoorstellen mogelijk.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

47. De beroepen tegen 
beslissingen van de 
CREG opvolgen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Met betrekking tot de lopende procedures bij de Raad Van State werden een aantal – voor de CREG positieve – auditoraatverslagen ontvangen (behandelde 
middelen: afschrijvingen, basis voor berekening van de billijke vergoeding). 
Het is echter aan de CREG om, met betrekking tot onderstaande dossiers, een aantal beslissingen te hernemen die in 2008 en in 2009 nietig werden verklaard: 

- IVEG, WVEM, Inter-Energa: distributienettarieven aardgas voor 2008 
- Inter-Energa, PBE: distributienettarieven elektriciteit voor 2007; 
- PBE: bonus/malus 2005: 
- ALG: tariefvoorstel 2007 en bonus/malus 2007 
- Tecteo: tariefvoorstel 2007 en bonus/malus 2007 

 
In 2009 heeft de CREG uitspraak gedaan over de meeste van deze dossiers:  
    -  Inter-Energa: de tariefbeslissing van Inter-Energa werden hernomen in twee beslissingen ((B)090305-CDC-628E/16 & (B)090402-CDC-628E/17). Deze 

beslissingen werden ondertussen via een verzoek tot nietigverklaring bij het Hof van Beroep te Brussel opnieuw ter discussie gesteld. Door de herziening van 
de tariefbeslissingen 2007, dienden ook de reeds genomen beslissingen over de bonus/malus 2007 te worden gewijzigd, dit gebeurde door de beslissing van 
4 december 2008 - (B)090402-CDC-628E/18. 

   -   PBE : de bonus/malus beslissing 2005 voor PBE werd hernomen via de  beslissing (B)090305-CDC-632E/15. 
   - Tecteo: de CREG heeft uitspraak gedaan over het tariefvoorstel 2007 ((B)090910-CDC-644E/15 en (B)091015-CDC-644E/16) en over de bonus/malus 2007 

((B)091119-CDC-644E/18). 
 
Alle distributienetbeheerders (behalve twee) hebben in december 2008 een verzoek tot nietigverklaring ingediend tegen de beslissing van de CREG over de 
tarieven voor de regulatoire periode 2009-2012. De CREG legde via haar beslissing van 18 november 2008 voor alle distributienetbeheerders voorlopige tarieven 
vast. De CREG heeft haar advocaten bijgestaan in het kader van deze procedures.  
Deze procedures zijn uitgelopen op meerdere arresten uitgesproken in 2009: 
- arrest in de procedure 2008/AR/3190, Stad Waver: 8 juni 2009 
- arrest in de procedure 2008/AR/3214, ALG: 8 juni 2009 
- arrest in de procedure 2008/AR/3212, Tecteo: 29 juni 2009 
- arrest in de procedures 2008/AR/3200 en 2008/AR/3202, InterEnerga:, 26  november 2009 
- arrest in de procedures 2008/AR/3194 en 2008/AR/3193, WVEM,: 26 november 2009 
- arrest in de procedures 2008/AR/3198 en 2008/AR/3196, IVEG:, 26 november 2009 
- arrest in de procedures 2008/AR/3060, PBE:, 26 november 2009 
- arrest in de procedures 2008/AR/3159, DNB BA:, 1 december 2009 
 
In deze arresten verklaart het Hof van Beroep van Brussel dat de besluiten in verband met de tarieven onwettig zijn omdat ze de verplichtingen tot raadpleging van 
de afdeling Wetgeving van de Raad van State en tot overleg met de Gewesten niet naleven. 

Bijgevolg heeft de CREG opnieuw uitspraak gedaan over de dossiers van de Stad Waver ((B)090716-CDC-646E/12), ALG ((B)090716-CDC-645G/13) en Tecteo 
((B)090716-CDC-644E/14) door de tarieven vastgelegd in de beslissingen van 18 november 2008, te verlengen op basis van het principe van continuïteit van de 
openbare dienst. 
Begin 2010 heeft het Hof van Beroep deze nieuwe beslissingen nietig verklaard. 
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■ Niet verwezenlijkte aspecten 

De tariefbeslissingen aardgas 2008 voor IVEG, WVEM, Inter-Energa konden nog niet worden hernomen omwille van het feit dat deze samenlopen met 
de analyse van de bonus/malus dossiers over het exploitatiejaar 2008. Immers de CREG kan geen nieuwe tariefbeslissing nemen op basis van een 
budget waarvan zij weet dat dit niet strookt met de werkelijkheid. Op 14 februari 2009 hebben voormelde distributienetbeheerders hun werkelijke 
rapportering over het exploitatiejaar 2008 bij de CREG ingediend. Daarenboven blijft een belangrijk discussiepunt de waardering van de gereguleerde 
activabasis van de distributienetbeheerders (zie hiervoor actie nr. 51). De hervatting van de tariefbeslissing van ALG voor 2007 en van de bonus/malus 
2007 wordt parallel behandeld met de analyse van de werkelijke cijfers van 2008 (bonus/malus 2008). De nog gedeeltelijke en onvolledige inlichtingen 
van ALG laten niet toe de beslissingen af te ronden. Indien het wettelijk kader het toelaat, zal de CREG (opnieuw) uitspraak moeten doen over de 
meerjarentarieven 2009 – 2012 van de DNB’s met betrekking tot dewelke de beslissingen van de CREG door een arrest van het Hof van Beroep nietig 
werden verklaard. 

 
■ Impact 
Volgens de rechtspraken van het Brusselse Hof van Beroep en op basis van drie adviezen (Adviezen 44.844/3, 44.845/3 en 46.979/3) van de Afdeling 
Wetgeving van de Raad van State is gebleken dat de KB’s van 2 september 2008 onwettig zijn en in strijd zijn met de Europese Regelgeving. 
De publicatie van de wet van 15 december 2009 waarin de KB’s van 2 september 2008 worden bevestigd  verandert niets aan deze problematiek, wat 
ook wordt bevestigd door advies 46.979/3 van de Raad van State. 
De CREG heeft meermaals de Minister op de hoogte gebracht van de problematiek die zich stelt in het kader van de behandeling van de 
distributienettarieven, rekening houdend met de hiervoor vermelde arresten van het Hof van Beroep voor de Stad Waver en ALG. Deze problemen 
werden tevens aangehaald tijdens de werkzaamheden in het Parlement waaraan de CREG deelneemt (zie ook actie nr. 19). Deze situatie veroorzaakt 
zowel voor de gebruikers van het net als voor de CREG duidelijk schade. Naar aanleiding van de verschillende arresten van het Hof van Beroep is de 
situatie dermate verergerd dat de facto geen enkele controle van de distributietarieven meer mogelijk blijkt te zijn. Op materieel vlak gebruikt de CREG 
een aanzienlijk aantal human resources in het kader van de opvolging van de procedures en het herstel van haar beslissingen. Ze moet aanzienlijke 
advocaatkosten betalen om een wettelijke manier van handelen proberen te vinden en om haar beslissingen te verdedigen. Bovendien wordt ze 
veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen. 

 
■ Toekomstige acties 

- De CREG zal (opnieuw) uitspraak moeten doen op: de tariefvoorstellen 2008 voor aardgas van IVEG, WVEM en Inter-Energa alsook op de 
bonus/malus 2008 die hiermee samengaan;  

- op de tariefvoorstellen 2007 en de bonus/malus 2007 van ALG; 
- indien er een wettelijke basis bestaat, op de meerjarentarieven 2009 – 2012 van de DNB’s met betrekking tot dewelke de beslissingen van de 

CREG nietig werden verklaard door de arresten van het Hof van beroep. 
Het opvolgen van de procedures bij het Hof van Beroep te Brussel is een ‘on going proces’ dat door de CREG continu gebeurt. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

48. De jaarlijkse en 
halfjaarlijkse rekeningen 
bestuderen en controleren 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op 14 februari 2009 diende de distributienetbeheerders hun jaarlijkse rapportering over het jaar 2008 bij de CREG in. 
Aangezien het exploitatiejaar 2008 het laatste jaar is waarbinnen eenjarige distributienettarieven van toepassing waren. Werd de controle van de jaarlijkse 
rapportering uitgevoerd op basis van de KB’s van 11 juli 2002 (elektriciteit) en 29 februari 2004 (aardgas). 
De bestemming van het vastgestelde bonus-malusbedrag overlapt echter met de meerjarenperiode 2009-2012. Aangezien het jaar 2008 het eerste jaar is 
waarvan de vastgestelde saldi pas een definitieve bestemming zullen krijgen in de volgende regulatoire periode 2013-2016. De meeste beslissingen in verband 
met de bonus/malus 2008 werden goedgekeurd tijdens de vergaderingen van het Directiecomité van 15 oktober en 15 november 2008. 
Behalve voor ALG werden de jaarlijkse rapporteringen over het jaar 2008 door de distributienetbeheerders bij de CREG ingediend op 14 februari 2009. De CREG 
stelde de volledigheid van de dossiers vast en ging over tot een analyse. De semestriële rapportering over de eerste helft van 2009 werd door de 
distributienetbeheerders ingediend op 30 september 2009. 
De controles ter plaatse bij de distributienetbeheerders werden uitgevoerd. Deze controles ter plaatse werden vooral uitgevoerd in het kader van de controle van 
de rekeningen 2008, met het oog op het nemen van een beslissing inzake bonus/malus. Tijdens de controles ter plaatse werd bijzondere aandacht besteed aan 
de procedure tot verwerking en de vaststelling van de bedragen van de buitendienst gestelde activa en aan de door de distributienetbeheerders bestelde  
consultancycontracten. 
Daarenboven hebben de medewerkers van de CREG op regelmatige basis contacten met vertegenwoordigers van de distributienetbeheerders om een continue 
opvolging van het bedrijfsgebeuren te verzekeren. De reële aard van de kosten werd nagekeken. 
De vaststelling van het over te dragen saldo, als verschil tussen het voorop gesteld budget t.o.v. de werkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten, zal dienen als 
eerste saldo van de komende vier jaren die in beschouwing dient te worden genomen bij de vaststelling van de tarieven over de tweede regulatoire periode 2013-
2016.  
 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Voor een aantal distributienetbeheerders (InterEnerga, WVEM, IVEG, PBE, Wavre, ALG) werden nog geen bonus-malusbeslissingen 2008 genomen.  
 
■ Verklarende factoren  
Met uitzondering van ALG vormen de gesprekken over de waardering van de gereguleerde activa (zie actie nr. 51) en de interpretatie van de arresten van het Hof 
van Beroep de voornaamste reden waarom in bepaalde dossiers nog beslissingen moeten worden genomen. Met betrekking tot ALG kon de CREG in 2009 nog 
geen beslissing nemen omdat de DNB vertraging heeft opgelopen bij het overmaken van zijn jaarverslag en van de bijkomende inlichtingen (zie actie nr. 49). 
 
■ Impact 
De afloop van de gesprekken in verband met de waardering van het gereguleerde activa heeft een belangrijke invloed op het niveau van de tarieven 2009 – 2012 
en op de lopende procedures in het kader van deze dossiers.  
 
■ Toekomstige acties 
De gesprekken in verband met de waardering van het gereguleerde activa en met de interpretatie van de arresten van het Hof van Beroep zullen worden vervolgd 
met het oog op het afsluiten van een akkoord tussen de CREG en de DNB’s. Wat betreft ALG wacht de CREG op de bijkomende inlichtingen. Bij gebrek hieraan 
zal de CREG verplicht zijn een beslissing te nemen op basis van de inlichtingen waarover zij beschikt.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

49. De procedure met 
betrekking tot 
administratieve 
geldboetes ten opzichte 
van ALG opvolgen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De procedure met betrekking tot de administratieve geldboete ten opzichte van ALG werd op 7 april 2009 afgesloten aangezien ALG haar dossier heeft 
overgemaakt. In totaal werd een bedrag van 380.517,91 euro  ontvangen. 
Wat betreft Tecteo heeft het Hof van Beroep nog geen arrest uitgebracht over de beslissing van de CREG. De boete werd tot vandaag dus nog niet geïnd. 
ALG heeft haar gedrag niet veranderd ten gevolge van de oplegging van een administratieve geldboete. In 2009 werd met betrekking tot de bonus/malus 2008 
een nieuwe procedure betreffende een administratieve geldboete opgestart ten opzichte van ALG omdat de CREG nog steeds geen volledige antwoorden had 
ontvangen wat betreft bijkomende inlichtingen. ALG werd bij de CREG opgeroepen voor een hoorzitting tijdens dewelke ze de redenen achter haar laattijdige 
indiening heeft kunnen verklaren en rechtvaardigen. ALG heeft op 30 juli en 20 november 2009 inlichtingen doorgegeven, maar de CREG heeft moeten 
vaststellen dat deze inlichtingen nog steeds gedeeltelijk en onvolledig waren.  
■ Impact 
De CREG betreurt dat, door haar dossiers laattijdig in te dienen, ALG de werkorganisatie verstoort. Hieruit volgt ook dat het dossier over de bonus/malus 2008 
van ALG in 2010 in behandeling zal zijn terwijl de dossiers van de andere DNB’s werden afgesloten. 
■ Toekomstige acties 
De CREG zal de bonus/malus 2008 van ALG in 2010 moeten bepalen. Indien nodig zal de procedure betreffende de administratieve geldboete van ALG met 
betrekking tot de bonus/malus 2008 worden vervolgd.

50. De toepassing van de 
tarieven door de 
netbeheerders en de 
andere spelers 
controleren naar 
aanleiding van 
opmerkingen en vragen 
van gebruikers 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG berekent en publiceert elke maand op haar website de evolutie van de verkoopprijzen voor de huishoudelijke afnemers op de Belgische 
elektriciteitsmarkt. Ze verzamelt en controleert de inlichtingen die voortvloeien uit de publicaties van de leveranciers en de berekeningsmodules van de regionale 
regulatoren en stelt voor de verschillende type-afnemers evolutiecurves op van de voornaamste tarieven binnen de intercommunales die typerend zijn voor elke 
regio. Ze doet dit ook voor het gas.  
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Op basis van de maandelijkse meting van de prijzen op de huishoudelijke markt, heeft de CREG verschillen vastgesteld tussen de tarieven van de DNB’s 
gepubliceerd op de websites van de leveranciers, in het bijzonder wat betreft de verhuring van meters en de transporttarieven. De component “andere 
tariefposten” (taksen, bijdragen, heffingen) van de tarieven werd grondig bestudeerd en de tarieven werden uniform gemaakt. 
Naast dit algemene aspect is ook gebleken dat Tecteo voor 2009 transporttarieven publiceerde die veel hoger waren dan die voor 2008, terwijl de tarieven van 
Elia onveranderd waren gebleven. Deze situatie werd ten gevolge van de tussenkomst van de CREG rechtgezet.  
In 2009 heeft ze deze meting aangevuld met een opvolging van de evolutie van het sociale tarief alsook met een meting van de verschillende parameters die door 
de leveranciers in het kader van hun tarieven worden gebruikt. Om de leesbaarheid van de distributietarieven te verbeteren, heeft de CREG ook besloten om op 
haar website een standaardtabel te publiceren waarin alle tarieven met betrekking tot het gebruik van netten worden samengevat. Dit tabellen kunnen 
rechtstreeks in “Excel” worden gebruikt.  
■ Toekomstige acties 
Het gaat hier om een recurrente taak.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

51. Een studie over de 
Regulated Asset Base 
(RAB) van de 
distributienetbeheerders 
opstellen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten  
Deze studies werden uitgevoerd in het kader van de vraag van verschillende distributienetbeheerders tot herziening van de waarde van gereguleerde vaste 
activa. Het consultingbedrijf KPMG-bedrijfsrevisoren kreeg van verschillende distributienetbeheerders de opdracht om een waarderingsoefening te maken van 
hun geïnvesteerde kapitaal. Het opzet van deze waarderingsoefening was te komen tot een nieuwe waarde van de gereguleerde vaste activa. 
De CREG heeft in de loop van het jaar 2009 voor alle distributienetbeheerders die daarom verzocht hebben een analyse gemaakt van de voorgelegde dossiers tot 
herziening van de gereguleerde activa. De CREG formuleerde op elk van deze dossiers fundamentele opmerkingen en bezwaren die hebben geleid tot verdere 
aanpassingen. 
 
De resultaten van deze analyse werden verwerkt in de studies van de CREG van 2 juli 2009 :  

(F) 090702-CDC-830 Studie iRAB Inter-Energa elektriciteit

(F) 090702-CDC-831 Studie iRAB Inter-Energa gas

(F) 090702-CDC-832 Studie iRAB Inter-Energa 70kV

(F) 090702-CDC-833 Studie iRAB IVEG elektriciteit

(F) 090702-CDC-834 Studie iRAB IVEG gas

(F) 090702-CDC-835 Studie iRAB WVEM elektriciteit

(F) 090702-CDC-836 Studie iRAB WVEM gas

(F) 090702-CDC-837 Studie iRAB PBE elektriciteit

(F) 090702-CDC-838 Studie iRAB EV/GHA elektriciteit

(F) 090702-CDC-839 Studie iRAB AIEG elektriciteit

(F) 090702-CDC-840 Studie iRAB Waver elektriciteit

(F) 090702-CDC-841 Studie iRAB AIESH elektriciteit

(F) 090702-CDC-842 Studie iRAB Tecteo elektriciteit

(F) 090702-CDC-843 Studie iRAB ALG gas
 
De conclusie van deze studies was, dat de CREG, op basis van de ingediende dossiers, niet akkoord kon gaan met een aanpassing van de waarde van de 
gereguleerde vaste activa. Met een aantal distributienetbeheerders werd ondertussen een akkoord bereikt. 
 
■ Impact 
Een eventuele aanpassing van de waarde van de gereguleerde activa (RAB) heeft een belangrijke impact op het budget dat aan de basis ligt van de meerjaren 
tarieven. 
 
■ Toekomstige acties 
De gesprekken in verband met de waardering van het gereguleerde activa en met de interpretatie van de arresten van het Hof van Beroep zullen worden vervolgd 
met het oog op het afsluiten van een akkoord tussen de CREG en de DNB’s.
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DOELSTELLING NR. 5: DE PARAMETERS VOOR DE INDEXERING VAN DE PRIJZEN EN DE SOCIALE TARIEVEN BEREKENEN 

 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

52. Nc en Ne (elektriciteit) 
berekenen en publiceren 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De Ne-parameters (alsook de componenten loon “s” en materiaal “Mx”) en de Nc-parameter worden aan het begin van de maand berekend en worden na 
goedkeuring door het Directiecomité op de website van de CREG gepubliceerd. 
■ Impact 
Door de waarde van deze parameters te berekenen, treedt de CREG op als marktfacilitator. Ze laat aan de leveranciers echter wel de vrijheid om deze 
parameters en bijdragen te hanteren en zelf de wegingscoëfficiënt van deze parameters en bijdragen in hun tariefformules te bepalen. 
■ Toekomstige acties 
Het gaat hier om een recurrente taak.

53. New G en Igd (gas) 
berekenen en publiceren 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De parameters New G en Igd worden aan het begin van de maand berekend en worden na goedkeuring door het Directiecomité op de website van de CREG 
gepubliceerd.  
■ Impact 
Door de waarde van deze parameters te berekenen, treedt de CREG op als marktfacilitator. Ze laat aan de leveranciers echter wel de vrijheid om deze 
parameters en bijdragen te hanteren en zelf de wegingscoëfficiënt van deze parameters en bijdragen in hun tariefformules te bepalen. 
■ Toekomstige acties 
Ze blijft echter wel de parameter Igd en de olie- en gasnoteringen GOL, HFO, HUB en TTF die worden gebruikt door verschillende leveranciers in het kader van 
de tarifering van aardgas, publiceren.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

54. De sociale tarieven 
berekenen en publiceren 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De sociale tarieven zijn van toepassing op elke eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of elke persoon die onder hetzelfde dak als hem woont, geniet van een 
attest dat recht geeft op het sociaal tarief (beslissing van de toekenning van het leefloon toegekend door het O.C.M.W. van de gemeente, het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %, een 
inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend tot de categorieën II, III of IV, een 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming voor hulp van derden, een financiële steun verstrekt door een O.C.M.W. aan een persoon die is 
ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd). 
De tarieven voor een periode van zes maanden zijn van toepassing van februari tot en met juli 2009 en werden berekend in december 2008. Ze werden begin 
2009 op de website van de CREG gepubliceerd. De tarieven van toepassing van augustus 2009 tot en met januari 2010 werden berekend in juni 2009. Ze werden 
eind juni 2009 op de website van de CREG gepubliceerd. De tarieven voor een periode van zes maanden zijn van toepassing van februari tot en met juli 2010 en 
werden berekend in december 2009. Ze werden begin 2010 op de website van de CREG gepubliceerd. 
■ Toekomstige acties 
Het gaat hier om een recurrente taak.
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DOELSTELLING NR. 6: DE SCHULDVORDERINGEN BESCHERMDE AFNEMERS CONTROLEREN EN GOEDKEUREN EN HET FONDS 
BESCHERMDE AFNEMERS BEPALEN 
 
NR. 
ACT
IE 

DOELSTELLING/ACTIE 
VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

55. De schuldvorderingen 
van de “beschermde 
afnemers” controleren 
en goedkeuren 
 

Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG controleert de inhoud, de gelijkvormigheid en de coherentie van de schuldvorderingen. In geval van een gebrek aan elementen nodig voor de controle, 
wordt ter attentie van de leverancier/distributienetbeheerder die de schuldvordering heeft ingediend, een brief opgesteld waarin bijkomende inlichtingen worden 
gevraagd. De schuldvorderingen die eventueel worden goedgekeurd door de CREG, worden vervolgens voor betaling overgemaakt aan de directie Administratie. 
Wat betreft de zogenaamde schuldvorderingen uit het verleden (jaren 2004 tot en met 2007), werd een groot deel daarvan betaald naar aanleiding van de indiening, 
door de leverancier, van het geheel van bewijzen gevraagd door de CREG. 
Naar aanleiding van een schrijven van de FOD Financiën waarin werd meegedeeld dat de btw niet moest worden toegepast op de administratieve kosten, heeft de 
CREG een brief gestuurd aan de leveranciers. Hierin verzocht ze hen de btw die tot dan via het fonds werd terugbetaald, terug te storten en voortaan geen btw meer 
toe te passen op de toekomstige schuldvorderingen voor administratieve kosten. 
De automatisering van de toekenning van het sociale tarief, die sinds 1 juli 2009 van toepassing is, moet op termijn de controleopdracht van de CREG 
vereenvoudigen. Het koninklijk besluit dat de automatisering van de toekenning van het sociale tarief regelt, is echter gebaseerd op wetteksten die niet van 
toepassing zijn. De FOD Economie voorziet om deze situatie met terugwerkende kracht te verhelpen door een nieuwe tekst goed te keuren. Deze situatie houdt 
echter in dat, bovenop de moeilijkheden in verband met de invoering en de talrijke bijzondere gevallen waarmee de Kruispuntbank geconfronteerd wordt, de 
papieren versie van de attesten verder zullen worden gebruikt. Met het oog op de verschillende bovengenoemde elementen, blijft de CREG de papieren attesten 
controleren aangezien deze overeenkomstig de wetgeving van kracht de enige geldige en bewijskrachtige documenten zijn. 
Verschillende leveranciers zijn niet in staat om de attesten gevraagd door de CREG in het kader van haar controles, voor te leggen. Deze leveranciers kunnen dus 
niet aantonen dat de afnemers, waarvoor zij een terugbetaling eisen, effectief recht hadden op de toepassing van het sociale tarief. Aangezien reeds gevallen van 
ongerechtvaardigde opname van afnemers in de schuldvorderingen van verschillende leveranciers werden vastgesteld, weigert de CREG onvolledige 
antwoorddossiers goed te keuren. De CREG heeft er meermaals aan herinnerd dat de leveranciers steeds de vrijheid hebben om nieuwe schuldvorderingen in te 
dienen die enkel de afnemers bevatten waarvoor ze over alle bewijskrachtige documenten beschikken die in het kader van een controle kunnen worden gevraagd. 
Electrabel wenst echter niet op deze manier te werken en heeft een beroep ingediend bij het Hof van Beroep. De zaak is nog steeds hangend. Electrabel had ook 
een proces aangespannen tegen een beslissing tot weigering door de CREG van de drie eerste kwartalen van 2008 omdat ze laattijdig werden ingediend. Het 
gevelde vonnis houdt de betaling van voorschotten in ten belope van 80 % van voormelde schuldvorderingen. Het saldo van 20 % zal enkel worden terugbetaald 
indien Electrabel de ontbrekende attesten kan voorleggen. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Na meerdere jaren tijdens dewelke de koninklijke besluiten van 21 januari 2004 werden uitgevoerd, bleek uit de praktijk dat deze reglementeringen niet 
overeenstemmen met de werkelijkheid op het terrein en dat ze het voorwerp uitmaken van belangrijke interpretatieverschillen op juridisch vlak.  De CREG heeft op 
eigen initiatief twee ontwerpen van koninklijke besluiten opgesteld. Deze werden in maart 2009 overgemaakt aan de Minister van Energie. De bedoeling van deze 
ontwerpen is om de wetteksten te verduidelijken en zo de controle- en goedkeuringsprocedure van de schuldvorderingen te versnellen. Tot nu toe werd geen enkel 
gevolg gegeven aan het voorstel van de CREG. Daarnaast werden in mei en oktober 2009 ook twee inventarisnota’s aan de Minister overhandigd om hem op de 
hoogte te houden van de situatie waarin de fondsen zich bevinden. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De weinige schuldvorderingen uit het verleden die nog niet werden betaald, zijn schuldvorderingen waarvoor de CREG nog steeds op bijkomende inlichtingen wacht. 
Deze schuldvorderingen hebben in vele gevallen betrekking op het jaar 2007. De onderneming ORES heeft van haar kant haar schuldvorderingen verbeterd naar 
aanleiding van de foutieve opname van regionale beschermde afnemers. Voor een groot aantal schuldvorderingen van 2008 en 2009 wacht de CREG nog steeds op 
de inlichtingen gevraagd in het kader van de controle die zij uitvoert. Bijgevolg konden deze nog niet worden betaald. 
■ Verklarende factoren 
Meerdere factoren kunnen de niet-betaling van bepaalde schuldvorderingen verklaren: de gevraagde bijkomende inlichtingen werden nog niet overgemaakt, er 
werden berekeningsfouten vastgesteld, de gevraagde attesten werden niet overgemaakt, klanten die geen recht hebben op het sociale tarief werden in de 
bestanden opgenomen, de leverancier heeft btw aangerekend op de schuldvorderingen betreffende administratieve kosten (zie voormelde verduidelijkingen), de 
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leverancier heeft de nodige formaliteiten voor de indiening van zijn schuldvorderingen (handtekening, benoeming van de persoon die mag ondertekenen, functie van 
de ondertekenaar, enz.) niet toegepast. 
■ Impact 
Meerdere leveranciers hebben nog geen compensatie kunnen ontvangen voor de levering van beschermde afnemers tegen het sociale tarief omdat de ingediende 
schuldvorderingen niet conform zijn en/of omdat niet aan alle verzoeken tot controle van de CREG werd beantwoord.  
■ Toekomstige acties 
De goedkeuring van de schuldvorderingen beschermde afnemers is een recurrente taak van de CREG. 

 
56. De toeslag berekenen 

en het fonds 
“beschermde afnemers” 
beheren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG bepaalt het bedrag van de toeslag dat dient om het fonds “beschermde afnemers elektriciteit” en het fonds “beschermde afnemers gas” te bevoorraden. 
Eind 2009 heeft de CREG de jaarlijkse behoeften van de gas- en elektriciteitsfondsen voor het jaar 2010 geëvalueerd. Voor 2010 werd het in te vorderen bedrag 
vastgelegd door het koninklijk besluit van 9 maart 2010 tot vaststelling van de bedragen voor 2010 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de 
werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers. Tot nu toe 
werd echter nog geen koninklijk besluit tot vaststelling van het in te vorderen bedrag voor het jaar 2009 goedgekeurd. De beperkte ervaring, te wijten aan de vrij 
recente inwerkingtreding van het nieuwe systeem van de sociale tarieven, maakt de oefening lastig. Bovendien kan het bedrag van de nodige fondsen moeilijk 
nauwgezet worden vastgelegd omwille van de onverwachte veranderingen van tariefformule vanwege de leveranciers en de onzekerheid betreffende het aantal 
beschermde afnemers die hierbij betrokken zullen zijn ten gevolge van de automatisering van de attesten van de beschermde afnemers bij de Kruispuntbank. Op het 
ogenblik van de bepaling van het budget voor het fonds beschermde afnemers beschikte de CREG niet over een schatting van de waarschijnlijke evolutie van het 
aantal sociale afnemers. Men dient op te merken dat, ook vandaag nog, de schattingen op zijn minst gewaagd zijn. Enkel indien de Kruispuntbank op volle toeren 
werkt, zal men het werkelijke aantal afnemers kunnen kennen die recht hebben op het sociale tarief. 
Bovendien kunnen deze rechthebbenden de toepassing van het sociale tarief weigeren, wat inhoudt dat het aantal afnemers dat geniet van het sociale tarief 
aanzienlijk zou kunnen verschillen van het aantal rechthebbenden. Enkel de afnemers die genieten van het sociale tarief worden namelijk opgenomen in de 
schuldvorderingen met betrekking tot de netto werkelijke kosten ingediend door de leveranciers bij de CREG. 
■ Toekomstige acties 
Het gaat hier om een recurrente taak.
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DOELSTELLING NR. 7: DE TOEGANGSREGELS VAN DERDEN TOT DE TRANSPORTNETTEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS EN DE 
REGELS VOOR DE OPSLAG VAN GAS EN LNG CONTROLEREN 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE VOOR 

2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

57. De algemene voorwaarden 
van de 
aansluitingscontracten 
alsook de wijzigingen aan de 
algemene voorwaarden van 
de contracten van 
toegangsverantwoordelijke 
en van toegang tot het Elia-
net bestuderen en 
goedkeuren 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
ARP-contract: 
De voorstellen tot wijziging van de contracten van toegangsverantwoordelijke die op 14 april 2008 per post werden gestuurd, werden goedgekeurd. De 
wijzigingen hebben enerzijds betrekking op de uitvoering van het KB betreffende de productieafwijkingen van offshore windmolenparken en anderzijds op de 
harmonisering van de regels met betrekking tot de jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse capaciteitstoewijzing aan de grenzen in het kader van de CWE en op 
de overeenkomende wijzigingen van de infra-dayregels op de noordelijke en de zuidelijke grenzen. 
De beslissing keurt deze verzoeken tot wijziging goed. Deze zijn respectievelijk in werking treden op 1 juni 2009, op de datum van invoering van de nieuwe 
geharmoniseerde regels met betrekking tot de capaciteitstoewijzing op de grenzen (17 september 2009) en op de datum van invoering van de aangepaste infra-
dayregels op de grenzen (juni 2009). 
De CREG heeft in 2009 geen andere verzoeken tot wijziging van deze contracten gekregen. 
Aansluitingscontract: 
Na de twee schriftelijke raadplegingen van de netgebruikers over informele voorontwerpen van algemene voorwaarden van het aansluitingscontract van Elia in 
2007 en 2008, werden in de eerste helft van 2009 verschillende informele besprekingen tussen Elia en de CREG gehouden over mogelijke aanpassingen aan 
deze algemene voorwaarden op basis van de resultaten van de tweede raadpleging en een aantal resterende knelpunten. Ingevolge deze besprekingen heeft 
Elia tenslotte, begin juli 2009, een nieuw, aanzienlijk aangepast voorstel van algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten die zij aan de netgebruikers 
aanbiedt aan de CREG ter kennis gegeven met het verzoek om dit nieuwe voorstel van algemene voorwaarden, met toepassing van artikel 6 van het technisch 
reglement, goed te keuren. Op 16 juli 2009 heeft de CREG beslist om dit laatste voorstel van algemene voorwaarden goed te keuren. De contracten van de 
netgebruikers met Elia voor aansluiting op het transmissienet zullen dientengevolge conform moeten zijn met de algemene voorwaarden zoals goedgekeurd 
door de CREG. 
■ Impact 
Aansluitingscontract: 
Elia zal voortaan aansluitingscontracten aan de netgebruikers moeten aanbieden waarvan de contractbepalingen conform zijn met de algemene voorwaarden 
zoals goedgekeurd door de CREG. 
■ Toekomstige acties 
ARP-contract: 
De CREG zal haar goedkeuringsbevoegdheid uitoefenen indien ze van Elia een nieuw voorstel tot wijziging van de contracten van toegangsverantwoordelijke 
ontvangt. 
Aansluitingscontract: 
Indien Elia wijzigingen aan de goedgekeurde algemene voorwaarden van het aansluitingscontract zou wensen aan te brengen, zijn dergelijke wijzigingen 
eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de CREG. 
Zoals voorzien in de goedkeuringsbeslissing zijn er verschillende gevallen waarin de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten opnieuw zullen 
moeten geëvalueerd worden, en desgevallend herzien worden; zoals o.m. de toekomstige implementatie van de derde elektriciteitsrichtlijn (en i.h.b. de 
eventuele implementatie van een ontheffingsmogelijkheid voor gesloten distributiesystemen) en het verschijnen van de recentelijk door de Europese Commissie 
aangevatte studie m.b.t. de aansprakelijkheid van de netbeheerders.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

58. De standaardcontracten 
van Fluxys bestuderen en 
goedkeuren 
 
(Aansluiting, 
overbrenging, LNG, 
opslag, zeeplatform) 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In afwachting van de publicatie en inwerkingtreding van de gedragscode, kon de goedkeuringsprocedure van de standaard contracten (aardgasvervoer, opslag en 
LNG) nog niet ingezet worden. Wel werd na consultatie en overleg met de CREG, door Fluxys op 29 september 2009 een nieuw voorstel van standaard 
aansluitingscontract ter goedkeuring overgemaakt.. Dit voorstel werd door de CREG op 22 oktober 2009 onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. In reactie 
om deze beslissing van de CREG wordt vanwege FLUXYS een aangepast voorstel verwacht, waarna de CREG een nieuwe beslissing zal nemen. Het voorstel 
van standaard aansluitingscontract van FLUXYS werd door de Creg op 22 oktober 2009 onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De goedkeuringsprocedure van de standaardcontracten voor de toegang tot het vervoerSnet van FLUXYS, meer bepaald het aardgasvervoerscontract 
(vervoer/doorvoer), het opslagcontract, en het LNG-contract ,werd in 2009 niet opgestart.  
■ Verklarende factoren 
Het voorstel van nieuwe gedragscode dat door de CREG werd overgemaakt aan de Minister op 16 juli 2009, en een wettelijke basis vormt voor de goedkeuring 
van de standaard contracten, trad in 2009 niet werking (zie actie n°51). 
■ Impact 
Een gelijke contractuele behandeling van alle netgebruikers is nog steeds nietgegarandeerd. 
■ Toekomstige acties 
Enerzijds wordt verwacht dat FLUXYS een nieuw voorstel van standaard aansluitingscontract bij de CREG zal indienen dat finaal tegemoet zal komen aan de nog 
openstaande voorwaarden.  
Anderzijds wordt zonder de inwerkingtreding van de gedragscode af te wachten, de vorm en inhoud van de betrokken documenten toch reeds door de CREG met 
FLUXYS besproken.

59. Het voorstel van 2010 met 
betrekking tot de 
compensatieregels van de 
kwartuuronevenwichten 
(elektriciteit) onderzoeken 
en goedkeuren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten  
Op voorstel van de beheerder keurt de CREG de regels betreffende de werking van de markt bestemd voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten goed. 
In oktober 2009 heeft de CREG van Elia ter goedkeuring een voorstel ontvangen met betrekking tot de regels betreffende de werking van de markt voor de 
compensatie van de kwartuuronevenwichten Naar aanleiding van een overlegvergadering heeft Elia in november 2009 aanpassingen met betrekking tot haar 
voorstel overgemaakt. 
In december 2009 heeft het Directiecomité het voorstel van Elia voor 2010 goedgekeurd mits versterking van de monitoring die door hem sinds 2007 werd 
ingevoerd. De inwerkingtreding van het voorgestelde mechanisme wordt voorzien op 1 januari 2010. 
■ Toekomstige acties 
De CREG ontvangt jaarlijks ter goedkeuring een voorstel van Elia betreffende de regels voor de werking van de markt bedoeld ter compensatie van de 
kwartuuronevenwichten voor het volgende jaar. In dat opzicht zal de CREG dus in 2010 het voorstel van Elia voor 2011 bestuderen en, indien nodig, goedkeuren. 
Bovendien zal in 2010 met Elia worden nagedacht om op termijn het huidige balancingmechanisme te doen evolueren.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

60. De opvolgingsverslagen 
met betrekking tot de 
compensatie van de 
kwartuuronevenwichten 
(elektriciteit) analyseren 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De CREG ontvangt van Elia elke maand een opvolgingsverslag betreffende de compensatie van het kwartuuronevenwicht en elk trimester een opvolgingsverslag 
van de compensatie van de individuele kwartuuronevenwichten van de toegangsverantwoordelijken tot het net.  
De taak houdt in dat men de verslagen met betrekking tot het einde van 2008 en tot 2009 analyseert. Er moet een evolutief synthesedocument worden opgesteld. 
Dit zal in 2010 worden gedaan met de hulp van de nieuwe medewerker die werd aangeworden om te helpen met betrekking tot de taken in verband met het 
beheer van de gegevens in het kader van de monitoring. 
In oktober 2009 heeft de CREG een brief gestuurd aan Elia waarin zij meldde dat ze in 2010 vooruitgang wenste te boeken wat betreft de evolutie van het 
balancingmechanisme van de Belgische zone. 
De bedoeling is om de CREG en Elia samen te laten nadenken over dit domein. Dit zou vervolgens worden uitgebreid naar de marktspelers. Deze 
werkzaamheden zouden in 2011 moeten uitmonden in een voorstel van een nieuw balancingmechanisme voor de Belgische regelzone, wat onder meer de 
integratie van de markten van de compensatie van de kwartuuronevenwichten binnen de zone centraal-west Europa zou toelaten. De CREG heeft kennis 
genomen van de verslagen die tot nu toe werden ontvangen. 
Daarnaast is ze ook begonnen met de bestudering van de behoeften/mogelijkheden op het vlak van evolutie van het huidige mechanisme van compensatie van 
de kwartuuronevenwichten. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De systematische analyse en de synthese van deze verslagen werd nog niet opgestart. 
■ Verklarende factoren: 
Gezien het hoge aantal onvoorziene en dringende punten die in 2009 moesten worden behandeld, is het voorzien dat de CREG vanaf 2010 een analyseverslag 
opstelt. 
■ Impact:  
De impact blijft beperkt vermits de opvolging al gebeurd is.  
■ Toekomstige acties 
De systematische analyse en de synthese van de ontvangen verslagen passen in de vooruitgang verwacht in 2010 in het kader van de monitoring.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

61 Zorgen voor de effectieve 
invoering van alle 
toegangsregels voorzien 
door de nieuwe 
gedragscode 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De eerste helft van het jaar 2009 werd besteed om op verzoek van de Minister in overleg met FLUXYS bepaalde aanpassingen in het voorstel van 2008 door te 
voeren. Bepalingen inzake het congestiebeleid en het verschaffen van informatie aan de netgebruikers werden voorgesteld in het voorstel (C)090305-CDC-844 
van 5 maart 2009. Nadien werd op verzoek van FEBEG de discussie met betrekking tot sommige paragrafen van het voorstel van de CREG opnieuw geopend. 
De Minister van energie verzocht de CREG daarop per brief van 2 juli 2009 om een nieuw voorstel van gedragscode uit te brengen. Het nieuwe voorstel van 
gedragscode goedgekeurd door de CREG op 16 juli 2009 vervangt voorgaande voorstellen en werd aan de Minister doorgestuurd. Sindsdien wordt vertraging in 
de publicatie van de gedragscode vastgesteld. Sommige paragrafen van het voorstel van de CREG, ofschoon door alle betrokken federaties gesteund, werden 
opnieuw voor discussie geopend. Het voorstel van de CREG werd voorgesteld aan de Algemene Raad. 
■ Impact 
Door het uitblijven van een gereguleerd kader inzake doorvoer, bepalingen inzake de ontwikkeling van de vervoersmodellen en het ter beschikking stellen van 
informatie aan de netgebruiker en een wettelijk kader omtrent het afsluiten van eindklanten, is er momenteel grote juridische onzekerheid omtrent deze 
voornoemde punten en andere niet nader genoemde onderwerpen. 
■ Toekomstige acties 
Van zodra het voorstel van gedragscode in werking treedt zal de CREG toezien op de daadwerkelijke invoering van alle bepalingen voorzien in de nieuwe 
gedragscode. 

62. Beslissing met betrekking 
tot de veilingregels van de 
interconnectiecapaciteit  
 
(art. 180 en 183 van het 
technisch reglement 
elektriciteit 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Bovenop de beslissingen met betrekking tot de geharmoniseerde veilingregels en de intraday dat op regionaal niveau wordt gecoördineerd, heeft de CREG een 
beslissing genomen betreffende de spreiding van de interconnectiecapaciteiten over de verschillende tijdshorizonten in antwoord op het voorstel ingediend door 
Elia. Ook al is ze voorstander van de maximalisatie van de toegekende capaciteiten op periodes die zo lang mogelijk zijn, toch heeft de CREG de toepassing van 
de spreidingsregel voorgesteld door ELIA, goedgekeurd. Deze regel behoudt een bepaald deel van de beschikbare capaciteit ten voordele van de dagelijkse 
horizont en van de marktkoppeling. 
■ Impact 
De impact van deze beslissing op de markt is beperkt. 
■ Toekomstige acties 
Recurrente taak. 
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DOELSTELLING NR. 8: DE INVESTERINGEN EN DE MIDDELEN VOOR HET BEHEER VAN DE NETTEN CONTROLEREN 

 
NR. 

ACTI
E 

DOELSTELLING/ACTIE 
VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

63. De investeringen van ELIA 
nauwkeurig opvolgen 
 
(+ procedure voor de 
transmissie van gegevens) 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De data die nodig zijn voor een effectievere opvolging van de investeringen van ELIA werden vastgelegd. De procedure voor de overdracht van deze data dient 
nog met ELIA overlegd te worden.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De procedure voor de overdracht van de vereiste gegevens door Elia aan de CREG dient nog geformaliseerd te worden. 
■ Verklarende factoren 
Er werd een eerste analyse uitgevoerd betreffende een grondigere opvolging van de investeringen en een procedure voor de transfer door Elia van de gegevens 
nodig op regelmatige basis. Om aan deze opvolging te beginnen, moet er met Elia worden overlegd. Dit overleg heeft, wegens tijdsgebrek te wijten aan het hoge 
aantal onvoorziene en dringende punten die in 2009 moesten worden behandeld, nog niet plaats kunnen vinden. Het is de bedoeling de investeringen van Elia 
in 2010 grondiger op te volgen. 
■ Impact: 
Vermits er momenteel reeds een opvolging gebeurt in het kader van de tariefcontrole blijft de impact van het uitstel beperkt. Op technisch vlak doen er zich op 
dit ogenblik nog geen grote problemen voor. 
■ Toekomstige acties 
Zo vlug mogelijk dient de procedure voor de gegevensoverdracht met ELIA te worden geformaliseerd. 
 

64. De evaluatiemethode voor 
het primair, secundair en 
tertiair reservevermogen 
van ELIA bestuderen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
Bovendien moet Elia in overeenstemming met artikel 233 van het technisch reglement het primair, secundair en tertiair reservevermogen dat bijdraagt tot het 
waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet in de regelzone evalueren en bepalen. Zij moet haar 
evaluatiemethode en het resultaat ervan ter goedkeuring meedelen aan de CREG. De CREG heeft het voorstel van Elia op 18 maart 2009 ontvangen. Op 
15 mei 2009 heeft ze de aangepaste versie van sommige delen ontvangen. Op 28 mei 2009 heeft de CREG besloten het voorstel van ELIA goed te keuren, mits 
het te voorzien van een aantal overwegingen. Deze beslissing werd op 28 mei 2009 schriftelijk overgemaakt aan Elia. 
De hoeveelheden voorgesteld door Elia en goedgekeurd door de CREG zijn voor 2009 de volgende:  

• primaire reserve: 97 MW; 
• secundair reservevermogen 137 MW; 
• tertiair reservevermogen op de productie-eenheden: 400 MW, beschikbaar voor 90 %; 
• tertiair reservevermogen op de afschakelbare belastingen: 261 MW, beschikbaar voor 80 % 
• tertiaire reservecontracten inter-TSO: 2 x 250  MW. 

■ Toekomstige acties 
In dit opzicht zal de CREG dus in 2010 voor 2011 de evaluatiemethode voorgesteld door Elia en het resultaat van de toepassing ervan analyseren en ze 
desgevallend goedkeuren.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

65. Het verslag 2008 met 
betrekking tot de reserves 
van ELIA bestuderen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De CREG ontvangt van ELIA jaarlijks een opvolgingsrapport van de reservering en activering van de primaire, secundaire en tertiaire reserves van het 
voorgaande jaar. 
De taak bestaat eruit het verslag dat Elia heeft doorgestuurd, te analyseren en er een schriftelijke recensie van op te stellen. 
De CREG heeft van ELIA in maart 2009 een monitoringverslag ontvangen met betrekking tot de reserves van het jaar ervoor.  De CREG heeft, op niet 
geformaliseerde wijze, een interne analyse van dit verslag uitgevoerd. 
■ Verklarende factoren: 
Gezien het hoge aantal onvoorziene en dringende punten die in 2009 moesten worden behandeld, is het voorzien dat de CREG vanaf 2010 een analyseverslag 
opstelt. 
■ Impact 
Beperkt: de opvolging is gebeurd. Enkel de schriftelijke rapportering erop dient nog te gebeuren. 
■ Toekomstige acties 
In 2010 het verslag betreffende de reserves van Elia in 2009 analyseren. Recurrente taak. 

66. De technisch-
economische evaluatie 
van de secundaire 
uitvoeren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten 
De reserveringsprijs van de secundaire reserve voor 2010 werd in mei 2009 geëvalueerd op basis van de methodologie gebruikt in 2008 voor 2009. 
De methodologie werd uitgebreid om de prijs voor de R2 te evalueren tijdens de piekuren en die voor de secundaire reserve gedurende de daluren en het 
weekend. 
De evaluatie is gebaseerd op de gegevens verkregen eind maart (day ahead gegevens) en eind mei (toekomstige gegevens). 
In augustus werd een bijkomende evaluatie uitgevoerd op basis van gegevens beschikbaar tot dat ogenblik. 
De resultaten van deze evaluatie werden gebruikt in het verslag (RA)090901-CDC-897 dat aan de Minister en de federale transmissienetbeheerder werd gestuurd 
(zie actie nr. 36). 
In december 2009 werd een laatste analyse uitgevoerd op basis van de gegevens die op dat ogenblik werden bijgewerkt. De resultaten werden aan de 
vertegenwoordiger van de Minister meegedeeld in het kader van de onderhandelingen over de reserveringsprijs van de secundaire reserve voor 2010 tussen Elia 
en de producenten.  
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
De derde evaluatie werd in december 2009 rechtstreeks overhandigd aan de vertegenwoordiger van de Minister in het kader van de onderhandelingen met de 
producenten. 
■ Toekomstige acties 
De evaluatie die in 2008 en 2009 werd uitgevoerd, bijwerken aan de hand van geüpdatet gegevens.



 

  57 / 88 

 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

67. Een technisch-
economische evaluatie 
van de verliezen op het 
net van Elia opstarten 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Deze taak wordt gemotiveerd door de verplichting van de netbeheerders om de verliezen binnen de regionale competentienetten te compenseren door energie-
aankopen. De energievolumes die op het spel staan, moeten worden geëvalueerd, alsook de prijsoffertes die worden verzameld ten gevolge van de 
aanbestedingen van de transmissienetbeheerders. Deze taak werd niet verwezenlijkt. 
■ Verklarende factoren 
Het nut van een dergelijke taak werd sterk beperkt gezien de manier waarop het dossier betreffende het onredelijke karakter van de prijsoffertes voor de 
compensatie van de verliezen op het net met een spanning van minder dan 150 kV van Elia, werd behandeld.  
■ Impact:  
Het feit dat deze taak niet wordt voortgezet (zie hoger), vloeit voort uit de manier waarop het dossier werd behandeld, en niet omgekeerd. De impact op het 
dossier is dus beperkt, en zelfs onbestaande. 
■ Toekomstige acties 
Deze taak zal niet worden voortgezet.

68. De haalbaarheid van een 
elektrische interconnectie 
tussen België en het 
Verenigd Koninkrijk 
bestuderen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op 6 februari 2008 hebben ELIA en NGIL de ondertekening aangekondigd van een akkoord betreffende de studie over de aanleg van een interconnector met een 
capaciteit van ongeveer 1000 MW tussen België en het Verenigd Koninkrijk (Nemo-project). Het tracé tussen Zeebrugge en Richborough werd in 2009 
vastgelegd. Op 26 oktober 2009 heeft een eerste gezamenlijk overleg (Ofgem, NGIL, CREG, ELIA) plaatsgevonden waarbij de regulatoire verschillen tussen 
België en het VK werden onderzocht. Een aanpassing van de wettelijk kader in het VK zal wellicht noodzakelijk zijn.  
■ Toekomstige acties 
Ofgem heeft begin 2010 een openbare raadpleging georganiseerd over de regulering en het gebruik van interconnectoren met het oog op een eventuele 
aanpassing van het wettelijke kader in het VK. Tegen eind 2010 zou het onderzoek van de zeebodem op het gekozen tracé afgerond moeten worden. Een EPC-
tender procedure is tegen 2011 gepland. Het consortium NGIL-ELIA dient in 2010 een duidelijke positie in te nemen ten aanzien van het gewenste regulatoire 
kader (“merchant” of gereguleerd) voor de investering. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

69. Het aanbod van 
vervoerscapaciteit van 
gas opvolgen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In studie (F)090713-CREG-874 betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020, worden de 
vooruitzichten van de beschikbare ingangscapaciteit geëvalueerd en geconfronteerd met de vraagverwachtingen voor de periode 2009-2020. Deze studie is op 13 
juli 2009 goedgekeurd door de CREG en werd online beschikbaar gesteld op 30 juli 2009. Deze studie geeft aan dat de geplande investeringen van FLUXYS 
toereikend zijn om de aardgasinvoer te waarborgen maar dat vertragingen in de realisatie van de projecten zouden leiden tot een zorgwekkende situatie. Meer 
concreet werd in 2009 de Open Season procedure Noord - Zuid met succes afgesloten in overleg met de Franse regulator en werd er in overleg met de regulator 
van het Groot-Hertogdom Luxemburg een nieuwe Open Season procedure België – Luxemburg  gecoördineerd opgestart. 
■ Toekomstige acties 
De monitoring van de beschikbaarheid van vervoerscapaciteit is een continue opdracht in overleg met Fluxys. Hierbij hoort de begeleiding van de lopende en 
nieuwe Open Season procedures 
 

70. De ontwikkelingsprojecten 
in verband met de 
opslagcapaciteiten van 
gas opvolgen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In het kader van de opvolging van het Indicatief Vervoersprogramma voor opslagdiensten (PIT Opslag) heeft FLUXYS de volgende informatie ter beschikking 
gesteld met betrekking tot het uitbreidingsproject in Loenhout. Volledig overeenkomstig het uitbreidingsproject 2007 - 2011., wordt voor het opslagseizoen 2010 - 
2011 het werkvolume dat ter beschikking staat van de opslaggebruikers verhoogd tot nagenoeg 675 Mm²(n). Vanaf 1 juli 2010 wordt ook, mits aan sommige 
voorwaarden voldaan is, de injectiecapaciteit verhoogd tot 325 km³(n)/u en vanaf 1 november 2010 wordt de uitzendcapaciteit verhoogd tot 625 km³(n)/u. Het 
voorstel van FLUXYS voor het aanbieden van een dienst voor virtuele opslag (VSI) sluit aan bij de vraag van de CREG om het aanbod van flexibiliteitsdiensten uit 
te breiden. De oorspronkelijke toewijzingsregels zijn echter aangepast, zodat de beschikbare capaciteit niet meer proportioneel verdeeld wordt, maar dat kleine 
spelers en nieuwkomers een relatief groter aandeel van de beschikbare capaciteit voor VSI krijgen. De CREG zal de invoering van de nieuwe dienst opvolgen. 
FLUXYS heeft de voorlopige onderzoeksresultaten van het project voor de opslag van gas in de Noorderkempen aan de CREG toegelicht, inclusief de mogelijke 
impact van de kosten op de gereguleerde tarieven. Het uitbreidingsproject 2007 – 2011 ligt volledig op schema. Een extra dienst voor virtuele opslag werd 
geïntroduceerd en conform de lopende regels door de CREG goedgekeurd. 
■ Toekomstige acties 
De opvolging van de opslagactiviteiten van FLUXYS als opslagbeheerder is een doorlopende opdracht. Het kritische pad in de projectplanning van het 
uitbreidingsproject te Loenhout dient geanalyseerd door middel van een haalbaarheidsanalyse van de projectplanning dat aangeleverd dient te worden door 
FLUXYS. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

71 De Open Season noord-
zuid en naar het 
Groothertogdom 
Luxemburg opvolgen 
 

Graad van verwezenlijking : 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Het project van Open Season naar het Groothertogdom Luxemburg dat door Fluxys aan de CREG werd overhandigd, heeft op voorstel van de CREG het 
voorwerp uitgemaakt van verschillende amendementen alvorens te worden meegedeeld aan de shippers. De ILR (Luxemburgse regulator) werd ook 
gecontacteerd om hem hiervan op de hoogte te brengen en om de regulatoire opvolging aan weerszijden van de grens te coördineren. 
Het project van Open Season noord-zuid is aan de gang. Fluxys heeft nog niet besloten te investeren.  De CREG en de CRE coördineren hun benadering met 
betrekking tot de transit-/vervoerscapaciteiten aan weerszijden van de grens. 
■ Impact:  
Zoals voor elk Open Season project het geval is, zullen deze twee projecten een impact hebben op de ontwikkeling van het net van Fluxys, maar ook op een 
grotere opening van de markten dankzij een sterkere en meer gevarieerde aanwezigheid van de spelers. 
■ Toekomstige acties  
Deze projecten zullen in 2010 zowel op het vlak van de door Fluxys te realiseren investeringen als op het vlak van de toekenning van capaciteiten tussen de 
betrokken shippers worden opgevolgd. 
 

72. De Open Season voor de 
uitbreiding van de LNG-
terminal van Zeebrugge 
opvolgen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Naar aanleiding van de Open Season voor een eventuele uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge die in 2007 van start is gegaan, hebben Exmar en 
Fluxys een MOU afgesloten voor de reservering van terminallingcapaciteit met betrekking tot het lossen van (gasachtige) gassen vanaf schepen (type 
Excelerate). 
De nodige investeringen houden verband met een tweede lospier en een installatie voor gasvervoer in de LNG-terminal met aansluiting op het gasvervoersnet 
van Fluxys.  
Er werden vergaderingen georganiseerd tussen Fluxys en de CREG met betrekking tot de vooruitgang van dit project.  
■ Toekomstige acties  
De concretisering van de MOU in een contract tussen Exmar en Fluxys zou moeten leiden tot de eerste fase van de uitbreiding van de LNG-terminal van 
Zeebrugge, die zal moeten plaatsvinden in een gereguleerd kader. Dit project is momenteel nog aan de gang. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

73. Toewijzing van 
capaciteiten naar het 
Groothertogdom 
Luxemburg 
 
 

Deze actie werd gepland  na dat het beleidsplan voor 2009 was opgesteld en kwam dus niet in dit laatste voor. 
Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Het betreft hier een nieuw element dat zich eind 2009 heeft voorgedaan. De CREG werd benaderd door een nieuwe leverancier die actief zal zijn in het kader van 
de transit door België met bestemming het Groothertogdom Luxemburg. Een Luxemburgse onderneming heeft namelijk met deze nieuwe leverancier een contract 
afgesloten voor de levering van aardgas vanaf 2010. In het kader hiervan vervangt deze nieuwe leverancier de huidige. Deze laatste heeft echter op lange termijn 
een contract voor de reservering van capaciteit afgesloten met Fluxys. Omdat Fluxys eerst heeft geweigerd de capaciteit aan de nieuwe leverancier toe te 
kennen, heeft hij zich gericht tot de CREG. De commissie bekijkt dus, in samenwerking met de ILR (de Luxemburgse regulator), hoe dit probleem kan worden 
opgelost. Er hebben twee vergaderingen plaatsgevonden met elke betrokken shipper en één met de ILR.  
■ Impact:  
In dit geval moet men zich ervan vergewissen dat de transitcapaciteiten met bestemming het Groothertogdom Luxemburg zonder discriminatie worden 
toegewezen. 
■ Toekomstige acties  
Er moet rekening worden gehouden met twee periodes: 2010 – 2015 (vóór de startdatum van de diensten in het kader van de Open Season (cf. actie  nr. 71)) en 
de periode gedekt door de Open Season. Voor de eerste periode zijn er onderhandelingen aan de gang. Voor de tweede periode heeft de toewijzing plaats 
overeenkomstig de procedure die van kracht is voor de Open Seasons.
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DOELSTELLING NR. 9: DE MARKT VAN DE CAPACITEITEN VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN AARDGAS OPVOLGEN 

 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

74. Het indicatief 
vervoersprogramma (IVP) 
van Fluxys voor het 
vervoer en de transit van 
gas bestuderen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Het IVP vervoer 2010 – 2011 ligt in dezelfde lijn als het IVP 2009 – 2010 en bevat opnieuw een deel Subscription Period. Dit is een mechanisme dat toelaat de 
congesties in termen van vervoerscapaciteit te beheren. Dit beheer van de capaciteit is tijdelijk en zal op middellange termijn plaatsvinden in die mate dat de 
nieuwe investeringen met betrekking tot de transit en het nieuwe Entry/Exit-model genoeg capaciteit op de betrokken ingangspunten zouden moeten 
creëren/vrijmaken. Deze Subscription Period werd echter herzien om rekening te houden met de ervaring opgedaan tijdens de vorige periode, onder andere met 
betrekking tot de invoering van de reservering van capaciteit op lange termijn. 
In haar beslissing (B)091029-CDC-919, keurt de CREG het indicatief vervoersprogramma van Fluxys NV met betrekking tot haar overbrengingsactiviteit goed 
voor de periode 2010 – 2011. 
■ Toekomstige acties 
De CREG heeft aan Fluxys NV gevraagd om uiterlijk tegen 30 juni 2010 een voorstel van indicatief vervoersprogramma 2011 – 2012 ter goedkeuring voor te 
leggen aan de CREG, voor zover de gedragscode zoals deze nu bestaat, nog steeds van toepassing is. 
 

75. Een nieuw “Entry-Exit”-
model ontwikkelen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De werkgroep tussen FLUXYS en CREG hebben in 2009 maandelijks vergaderd zodanig dat het nieuwe vervoersmodel voor doorvoer concreet kon worden 
geïmplementeerd vóór het einde van het jaar 2009.  Parallel met de introductie van het nieuwe model werden de daarmee verbonden diensten vastgelegd, samen 
met de respectievelijke tarieven van toepassing voor de komende twee jaar. De ontwikkeling van nieuwe diensten, in uitvoering van het nieuwe model zal zijn 
terugslag vinden in de vervoersprogramma’s voor overbrenging en doorvoer die in de loop van 2010 zullen worden ontwikkeld. Een intense samenwerking tussen 
FLUXYS en CREG heeft geleid op het einde van het jaar tot de introductie van een nieuw doorvoermodel. Diensten en tarieven werden analoog aangepast. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Het nieuwe model voorziet nog niet in een volledige loskoppeling van entry en exit bij reservatie van vervoerscapaciteit op het vervoersnet voor overbrenging. 
■ Verklarende factoren 
De overgang naar een zuiver “entry-exit” model voor overbrenging is pas mogelijk na de realisatie van een aantal bijkomende investeringen in het vervoersnet 
waaronder de vTn-bis van Oost naar West en de Noord-Zuid versterking richting Frankrijk met inbegrip van een nieuw compressiestation te Wilsele. Zolang de 
nieuwe gedragscode niet in werking is getreden ontbreekt bovendien het wettelijk kader. 
■ Toekomstige acties 
De CREG zal de realisatie van de geplande investeringen monitoren. Voor wat betreft het wettelijk kader zie actiepunt  61.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

76. Een toegangsmodel 
oprichten dat de 
mededinging voor het L-
gas verzekert 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In de loop van 2009 werden drie nieuwe leveranciers actief op de Belgische L-gasmarkt, wat het totaal brengt op vijf. Nieuwe spelers kregen toegang tot de markt 
via twee capaciteit releases in februari en oktober 2009, op het uitgangspunt Hilvarenbeek/Poppel en uitgevoerd door de Nederlandse TSO, GTS. De 
onduidelijkheid met betrekking tot de onderbreekbaarheid van de ter beschikking gestelde capaciteit en de totale afwezigheid van coördinatie met FLUXYS, 
hebben de CREG extra elementen aangereikt om tijdens de verschillende contacten een nieuw toegangsmodel aan te kaarten bij de Energiekamer en GTS.  Dit 
bracht het directiecomité van de CREG tot de goedkeuring op 14 januari 2010 van studie (F)100114-CDC-936 van 14 januari 2010 over ‘de uitbouw van een 
regionale competitieve markt voor laagcalorisch aardgas, waarin een sterk pleidooi gehouden wordt voor regionale samenwerking tussen de betrokken 
netbeheerders. De monolithische bevoorradingsstructuur van de Nederlandse, Belgische en Franse L-gasmarkt nodigt uit tot de introductie van een 
allocatiemethode die losgekoppeld moet worden van het commercieel gedrag van de netgebruikers, i.e. de lange termijn capaciteitreservaties. In dit kader wordt 
de conversie van L-gasklanten naar H-gas van onderschikt belang en beperkt tot de regio die zich rond het Albertkanaal situeert. Het doel om de mededinging in 
de L-gasmarkt te verhogen kan positief geanalyseerd worden. Niet alleen langs Belgische zijde, maar nu ook langs Nederlandse zijde zijn verschillende 
leveringsondernemingen actief. Een nieuw toegangsmodel is aangereikt door de CREG in haar studie. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De concrete realisatie van een nieuw toegangsmodel binnen de regionale L-gasmarkt is nog geen feit. De voorstellen door de CREG aangereikt in haar studie 
936 zouden door de drie betrokken netbeheerders, onder toezicht van hun drie respectievelijke regulatoren, moeten uitgewerkt worden. 
■ Verklarende factoren 
Aangezien succes afhankelijk is van de medewerking van buitenlandse actoren, is de uitvoering van dit project traag. 
■ Toekomstige acties 
De aanbevelingen die de CREG vermeld in haar studie (F)100114-CDC-936 dienen te worden gerealiseerd. Het geschikte kader hiertoe dient nog bepaald te 
worden. De Algemene Raad zal in de loop van 2010 ingelicht worden.

77. De regels betreffende de 
toewijzing van de 
capaciteit bestuderen en 
eventueel de procedure 
“Use It Or Loose It” voor 
het gasvervoer toepassen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Zie hoger IVP 2010-2011 (actie nr. 74). De procedure van de Subscription Period werd herzien om rekening te houden met de ervaring opgedaan tijdens de 
eerste Subscription Period (2009 – 2010). Deze procedure van Subscription Period beoogt namelijk het beheer van de toewijzing van capaciteit aan de 
ingangspunten van het net van Fluxys, die regelmatig te maken hebben met congestie. Tot nu toe was het voor de shippers niet mogelijk reserveringen van 
capaciteit op lange termijn aan te duiden. Dit is voortaan wel het geval. 
■ Impact:  
Voor het beheer van congestie moet een transparante en niet-discriminerende procedure worden gevolgd. De procedure die door Fluxys werd ingevoerd, is 
dezelfde voor alle betrokken shippers. 
■ Toekomstige acties:  
Zolang de nieuwe investeringen die Fluxys moet uitvoeren, niet verwezenlijkt zijn, zullen er ingangspunten van het net van Fluxys zijn waarvoor een procedure 
voor het beheer van de congestie nodig zal zijn. De CREG zal de evolutie van deze procedures aandachtig opvolgen.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

78. Het veilingmechanisme 
voor de 
ingangscapaciteiten 
bestuderen (indien 
voorgesteld door Fluxys of 
in geval van nieuwe, niet-
discriminerende toewijzing 
van de capaciteiten) 

Graad van verwezenlijking zonder onderwerp 
De CREG mocht geen voorstel van Fluxys ontvangen. Bovendien dienen eerst nog de noodzakelijke aanpassingen te gebeuren aan de desbetreffende wetgeving 
(zie acties n° 61). 
■ Impact 
Door het uitblijven van een gereguleerd kader inzake doorvoer, bepalingen inzake de ontwikkeling van de vervoersmodellen en het ter beschikking stellen van 
informatie aan de netgebruiker en een wettelijk kader omtrent het afsluiten van eindklanten, is er momenteel grote juridische onzekerheid. 
■ Toekomstige acties 
Van zodra het voorstel van gedragscode in werking treedt zal de CREG toezien op de daadwerkelijke invoering van alle bepalingen voorzien in de nieuwe 
gedragscode 
 

79. Het indicatief 
vervoersprogramma (IVP) 
van Fluxys voor de opslag 
en de toegangsregels tot 
de opslaginstallaties voor 
gas bestuderen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
FLUXYS heeft haar eerste voorstel van 17 september 2009 voor Indicatief Programma voor Opslagdiensten 2010 – 2011, op vraag van de CREG vervangen door 
een nieuwe versie op 29 oktober 2009.  In haar beslissing (B)091119-CDC-921 van 19 november 2009 heeft de CREG het indicatief vervoersprogramma van 
FLUXYS goedgekeurd, voor wat betreft haar opslagactiviteiten, voor de periode 2010-2011. Het desbetreffende document voor de periode 2009 was reeds 
goedgekeurd door de CREG op 26 februari 2009 in haar beslissing (B)090226-CDC-829 van 26 februari 2009 over de vraag tot goedkeuring van het indicatief 
vervoersprogramma van de NV FLUXYS, voor wat betreft haar opslagactiviteiten, voor de periode 2009-2010. Na goedkeuring van de beslissing van 19 
november 2009 heeft het directiecomité van de CREG zich akkoord verklaard met enkele grondige wijzigingen ten opzichte van de indicatieve programma's van 
de voorbije jaren.  De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de invoering van nieuwe regels voor de toewijzing van de opslagdiensten die rekening houden 
met toekomstige wijzigingen in de marktaandelen van de desbetreffende netgebruikers.  Na herhaaldelijk aandringen van de CREG werd met FLUXYS een 
akkoord gevonden over de introductie van een korte termijn dienst, door FLUXYS ingevuld als virtuele opslag (Virtual Storage). Een overeenkomst werd bereikt 
na betere afstelling van de toewijzingsregels op de noden van netgebruikers met een beperkt marktaandeel en eventuele nieuwkomers op de markt. Een derde 
belangrijke wijziging heeft betrekking op de meer frequentere publicatie van informatie door FLUXYS aan de netgebruikers. Het nieuwe voorstel voorziet ook dat 
de commercialisering van het transport met tankwagens van vloeibaar LNG van de terminal naar de opslaginstallatie te Dudzele zal gebeuren door FLUXYS in 
plaats van door FLUXYS LNG. 
■ Toekomstige acties 
DE CREG zal blijvend aandacht schenken aan de verdere ontwikkeling van het Indicatief Programma voor Opslagdiensten opdat maximale flexibiliteit aan de 
netgebruikers zou aangeboden worden. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan het aanbieden van « day ahead » dienstenen de invoering van de nieuwe regels 
voor de toewijzing van de opslagdiensten te Loenhout en Dudzele.  Een nieuw voorstel van het Indicatief Programma voor Opslagdiensten voor de periode 2011-
2012 dient door FLUXYS ten laatste op 30 juni 2010 ingediend te worden. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

80. Het indicatief 
vervoersprogramma (IVP) 
van Fluxys LNG voor de 
LNG-terminalling, de 
toegangsregels tot de 
installaties, het aantal 
slots en de organisatie 
van de secundaire markt 
bestuderen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In haar beslissing (B)091119-CDC-924 heeft de CREG het indicatief terminallingprogramma 2010 – 2011 van Fluxys LNG NV goedgekeurd. Deze lijkt in grote 
mate op het IVP 2009 – 2010 aangezien het geheel van de capaciteit van de terminal het voorwerp uitmaakt van een contract met de bestaande bevrachters en 
de nieuwe gedragscode nog niet van toepassing is. De Truck Loading dienst staat echter niet meer vermeld in het IVP LNG 2010 – 2011, maar wel in het IVP 
opslag 2010 – 2011. 
■ Toekomstige acties 
De CREG heeft aan Fluxys LNG NV gevraagd om uiterlijk tegen 30 juni 2010 een voorstel van indicatief terminallingprogramma 2011 – 2012 ter goedkeuring voor 
te leggen aan de CREG, voor zover de gedragscode zoals deze nu bestaat, nog steeds van toepassing is. 
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DOELSTELLING NR. 10: DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN OPVOLGEN IN HET KADER VAN “BUSINESS AS USUAL” 

 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

81. Meewerken aan de 
publicatie van de vier 
Belgische regulatoren met 
betrekking tot de 
ontwikkeling van de 
elektriciteits- en 
gasmarkten in België 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De jaarlijkse gemeenschappelijke publicatie van de persmededeling met betrekking tot de ontwikkeling van de gas- en elektriciteitsmarkt over het voorbije jaar 
heeft plaatsgevonden op 28 april 2009. In het kader van het interregulatorenoverleg werd verder afgesproken om voor het jaar 2010 de publicatie uit te breiden 
met aanvullende statistieken. Er wordt binnen de Forbeg-werkgroep bekeken welke extra gegevens kunnen gepubliceerd worden zoals switch gegevens, 
informatie inzake hernieuwbare energie, … Ook wordt bekeken in welke mate de informatie die verstrekt wordt in het nationaal rapport dat dient opgesteld te 
worden in het kader van het Benchmarkreport van de Europese Commissie, als basis kan dienen voor de opmaak van de gemeenschappelijke publicatie, alsook 
of met de opvraging aan informatie kan rekening gehouden worden bij de opmaak van de jaarverslagen van de verschillende Belgische regulatoren. I.a.w. in 
welke mate kan de structuur en inhoudstafel van het benchmarkreport als basis dienen voor de gemeenschappelijke publicatie en de opmaak van de 
jaarverslagen, Teneinde dubbel werk in de toekomst te kunnen vermijden. De coördinatie van de publicatie zal verder gebeuren door de CREG. 
■ Toekomstige acties 
Gecoördineerd door de CREG, zal een analoge publicatie, uitgebreid met statistieken inzake leverancierswissels, ook in 2010 worden opgesteld. 
Gemeenschappeiijk overleg binnen Forbeg teneinde met de nieuwe aanpak van start te kunnen gaan vanaf het werkingsjaar 2011

82. Het project van 
regelmatige opvolging van 
de elektriciteitsmarkt 
verwezenlijken 

Graad van verwezenlijking : 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten  
Deze taak houdt in dat de gegevens die Elia heeft overgemaakt, systematisch worden behandeld in het kader van de technische monitoring van het systeem en 
dat de formaten waarin deze gegevens worden opgeslagen en ter beschikking gesteld, worden gestandaardiseerd. De lijst van de gegevens nodig om de 
technische monitoring te kunnen uitvoeren, moet nog worden afgewerkt. Er werd een studie opgestart met betrekking tot de vormvoorschriften van de opslag en 
de terbeschikkingstelling van deze gegevens. Deze studie zal in 2010 worden afgerond. De uitvoering van de weerhouden oplossing zal in 2010 beginnen. De 
analyse van de opslag en de terbeschikkingstelling van de gegevens ontvangen in het kader van de monitoring van de balancing is momenteel aan de gang. Een 
eerste lijst van ontbrekende gegevens werd opgesteld en overgemaakt aan Elia. Het probleem wordt momenteel behandeld. 
■ Verklarende factoren 
Het is voorzien dat deze taak in 2010 zal worden voortgezet na uitbreiding van de ploeg van de CREG. 
■ Impact 
De impact hiervan is voornamelijk dat de mogelijkheid om technische stoornissen op de groothandelsmarkt van elektriciteit aan het licht te brengen, wordt 
uitgesteld. Gezien de sterke daling in 2009 van de vraag naar elektriciteit is het teveel aan beschikbare productiecapaciteit echter gestegen, wat de impact van het 
uitstel mogelijk minder intens heeft gemaakt. De geïnteresseerde lezers worden verzocht actie nr. 29 met betrekking tot een meer gerichte studie van de 
elektriciteitsmarkt, te lezen. 
■ Toekomstige acties 
De overeenstemming tussen de nodige gegevens en de gegevens overgemaakt door Elia, moet een laatste keer worden bijgewerkt. De analyse van de opslag 
en de terbeschikkingstelling van de gegevens ontvangen in het kader van de monitoring van de balancing moet worden afgewerkt. Deze taak zal in 2010 worden 
voortgezet na de uitbreiding van de ploeg van de CREG op het vlak van beheer van de monitoringgegevens.
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

83 De 
bevoorradingszekerheid in 
elektriciteit (productie – 
invoer) opvolgen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten 
In een eerste fase moet worden bekeken in welke mate de beschikbare gegevens toelaten om kritische situaties op het vlak van bevoorradingszekerheid aan het 
licht te brengen en om mogelijke ontbrekende gegevens te identificeren die zouden toelaten dit te doen. In een tweede fase zal de mogelijkheid om een 
boordtabel in verband met de opvolging van de bevoorradingszekerheid van het Belgische elektriciteitssysteem op te stellen, worden geëvalueerd, onder andere 
door de vraag te vergelijken met de invoercapaciteiten en de beschikbare productie. In de derde fase worden deze boordtabel en de instrumenten die toelaten de 
tabel systematisch bij te werken, gecreëerd. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Deze taak werd nog niet opgestart. 
■ Verklarende factoren 
Gebrek aan personeelsleden. Het is voorzien dat deze taak in 2010 zal worden voortgezet na uitbreiding van de ploeg van de CREG. 
■ Impact 
Uitstel van deze taken met betrekking tot de opvolging van de bevoorradingszekerheid in elektriciteit. 
Momenteel blijft de impact beperkt (geen confrontatie met problemen) gezien de daling van het verbruik omwille van de economische crisis. De recente 
heropleving van de economische activiteit maakt de een betere opvolging echter weer actueel. 
■ Toekomstige acties 
Deze taak zal in 2010 worden geanalyseerd en zal worden uitgevoerd wanneer de monitoringgegevens beschikbaar zullen zijn. 

 
84. De 

bevoorradingszekerheid in 
gas opvolgen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten 
De vooruitzichten van de behoefte aan aardgas, de behoefte aan vervoerscapaciteit, de behoefte aan flexibiliteit (opslag) en de diversificatie van de bevoorrading 
zijn voorgesteld in de studie (F)090713-CREG-874. Deze studie is op 13 juli 2009 goedgekeurd door het directiecomité van de CREG en werd online beschikbaar 
gesteld op 30 juli 2009. De studie geeft aan dat steeds meer aardgas gevraagd wordt voor elektriciteitsproductie. Zekerheid van elektriciteitsvoorziening wordt 
toenemend bepaald door de zekerheid van aardgasvoorziening. Deze groeiende aardgasafhankelijkheid vraagt om een nauwlettende opvolging met oog op 
synergie tussen elektriciteit en aardgas. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Deze aspecten werden voorgesteld aan de Algemene Raad. 
■ Toekomstige acties 
De trimestriële gegevens van Fluxys, de enquêtegegevens van houders van een leveringsvergunning en andere bronnen vragen een continue Monitoring. 
De groeiende aardgasafhankelijkheid van de elektriciteitsvoorziening vereist bovendien een meer geïntegreerde opvolging van de elektriciteits- en aardgassector. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

85. De activiteiten van Belpex 
opvolgen, letten op de 
toekomstige 
ontwikkelingen en de 
toepassing van de 
reglementering 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In 2009 is een studie (F)090223-CDC-827 over Belpex en het gebruik van de interconnecties in 2008 gepubliceerd, inclusief een analyse van de Belpex CIM. 
Belpex N.V. is op 13 maart 2008 gestart met twee nieuwe marktsegmenten, de Continuous Day-Ahead Market (CoDAM) en de Continuous Intra-day Market 
(CIM). SPE N.V. is liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) op de CIM, wat inhoudt dat SPE zich engageert om tijdens 80% van de tijd een bod te doen tegen een 
vooraf bepaalde prijsformule, zowel koop- als verkoopbiedingen. Vooral de Belpex CIM markt is succesvol. Uiteraard gaat het in deze intraday markt om veel 
kleinere volumes dan voor de Belpex DAM. Gezien de zeer lage liquiditeit op de Belpex CoDAM wordt deze markt (nog) niet geanalyseerd. 
■ Toekomstige acties 
Deze actie kadert in de continu monitoring van de elektriciteitsmarkt. 

 
86. De Hub van Zeebrugge 

opvolgen 
Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In het kader van een verdere opvolging van de hub werd besloten om met een vergelijkend onderzoek op Europees niveau de houding uit te klaren die een 
controlerende instelling ten opzichte van een hub en de ontwikkeling van hubdiensten dient aan te nemen. De CREG nam de leiding in dit onderzoek en stelde 
een vragenlijst op dat verspreid werd tijdens de maand juli. De antwoorden van verschillende tenoren binnen de Europese aardgasmarkt werden in de tweede 
helft van 2009 ontvangen. De gegevens werden geanalyseerd en bracht de noodzaak naar voor van een beter geharmoniseerd toezicht op gashubs door 
energieregulatoren .  

 
■ Toekomstige acties 
Het bekomen resultaat uit de analyse naar de beste praktijk inzake toezicht op gashubs, zal door de CREG in naam van ERGEG verder uitgedragen worden op 
workshops en Europese fora. 
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DOELSTELLING NR. 11: DE TAKEN OP HET VLAK VAN DOMEINCONCESSIES EN OFFSHORE GROENESTROOMCERTIFICATEN 
WAARNEMEN 
 
NR. 
ACT
IE 

DOELSTELLING/ACTIE VOOR 
2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

87. De contracten betreffende 
de aankoop van offshore 
groenestroomcertificaten 
tussen de producenten en 
Elia bestuderen 

Graad van verwezenlijking : zonder voorwerp 
 
■ Verklarende factoren 
De CREG ontving in 2009 geen aanvragen tot goedkeuring van voorstellen van aankoopcontracten van groenestroomcertificaten tussen ELIA en offshore 
windmolenparken. 
■ Toekomstige acties 
In de toekomst zal de CREG nieuwe voorstellen van aankoopcontracten van offshore groenestroomcertificaten moeten onderzoeken op het ogenblik dat deze 
worden voorgelegd. 
 

88. De toeslag die voortvloeit uit 
de terugkoop en verkoop 
van 
groenestroomcertificaten 
berekenen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Het bedrag van de toeslag voortvloeiend uit de terugkoop en de verkoop van groenestroomcertificaten door de transmissienetbeheerder voor het jaar 2010 
werd in december 2009 berekend op basis van de inlichtingen overgemaakt door Elia op 30 september 2009 en van de inlichtingen met betrekking tot de 
offshore windenergieproductie ontvangen in oktober 2009. Het voorstel (E)091203-CDC-927 met betrekking tot de berekening van deze toeslag werd op 
3 december 2009 goedgekeurd door de CREG. Ze werd op 7 december 2009 naar de Minister van Klimaat en Energie gestuurd. 
■ Impact 
Overeenkomstig artikel 14sexies van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, legt de Minister, ten laatste op 15 december van elk jaar en op voorstel van de CREG, het bedrag van de toeslag 
vast dat zal worden toegepast tijdens het volgende exploitatiejaar. Bij gebrek aan bepaling door de Minister van de toeslag voor groenestroomcertificaten voor 
2010, mag de netbeheerder echter de toeslag op basis van het bedrag van het vorige jaar verder blijven factureren. 
■ Toekomstige acties 
 Het gaat hier om een recurrente taak. De CREG stelt de berekening van de toeslag voor groenestroomcertificaten elk jaar voor aan de Minister van Energie. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

89. De gegevensbank met 
betrekking tot de offshore 
groenestroomcertificaten 
en het fonds met 
betrekking tot de 
verplichting tot terugkoop 
van 
groenestroomcertificaten 
door Elia beheren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Deze actie beoogt de toekenning van groenestroomcertificaten in verband met de offshore elektrische windenergieproductie op basis van de aanvraagdossiers 
betreffende de toekenning ingediend door de producent. De gegevensbank van de groenestroomcertificaten is sinds eind 2008 operationeel en het formulier voor 
de aanvraag van de toekenning van groenestroomcertificaten is beschikbaar op de website van de CREG. De onderneming AIB-Vinçotte heeft haar goedkeuring 
gekregen van de Minister en is begin 2009 overgegaan tot de controle van de eerste offshore windenergie-installaties. De eerste certificering van een offshore 
windmolen vond officieel plaats op 30 maart 2009. 
De onderneming C-Power heeft haar aanvraagdossiers betreffende de toekenning van certificaten voor haar eerste zes windmolens ingediend. De CREG heeft 
uiteindelijk op 23 juni 2009 de dossiers van de eerste drie windmolens goedgekeurd. De dossiers van de drie volgende windmolens werden begin juli 
goedgekeurd. Vervolgens heeft de onderneming elke maand haar aanvragen in verband met de toekenning van certificaten ingediend op basis van haar offshore 
windenergieproductie. Na controle werden deze goedgekeurd. Voor de elektriciteitsproductie in 2009 door de offshore windmolens D1 tot D6 van C-Power werd 
een totaal van 76434 groenestroomcertificaten toegekend, waarvan het gedeelte voor de maand december pas in 2010 effectief zal worden uitgereikt. Eind 2009 
werd de procedure voor de overdracht van de gegevens tussen C-Power en de CREG aangepast om de verwerking van de data en de toekenning van de 
groenestroomcertificaten efficiënter te laten verlopen. 
■ Toekomstige acties 
In januari 2009 heeft de CREG aan de Minister een ontwerp van koninklijk besluit overgemaakt betreffende de toekenning van labels van oorsprongsgarantie. 
Zodra deze reglementering in werking treedt, zal de CREG een gegevensbank ontwikkelen om de toekenning ervan aan producenten van elektrische 
windmolenenergie in de Noordzee overeenkomstig de wetgeving te beheren. Een lidmaatschap bij de Association of Issuing Bodies (AIB) zal waarschijnlijk nodig 
zijn om de labels van oorsprongsgarantie die worden toegekend door de CREG, te doen overeenkomen met de gegevensbanken van andere Belgische 
regulatoren (VREG, CWAPE en BRUGEL) alsook met internationale gegevensbanken.  
Belwind voorziet in de 2de jaarhelft van 2010 een gedeelte van haar windmolenpark operationeel te hebben. De CREG zal hiervoor eveneens de aanvragen voor 
toekenning van groenestroomcertificaten en nadien de maandelijkse toekenning van groenestroomcertificaten behandelen. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

90. Aan de invoering van het 
mechanisme betreffende 
de oorsprongsgaranties 
deelnemen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op 11 februari 2009 ontving de CREG een brief van de Minister van Klimaat en Energie waarin hij de CREG verzoekt om hem, met toepassing van artikel 107 van 
de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), een voorstel van koninklijk besluit over te maken. Het DC van de CREG heeft tijdens zijn 
vergadering van 19 maart 2009 beslist om, met toepassing van artikel 7, §1, eerste lid, 1°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt zoals gewijzigd door artikel 107 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (hierna : de elektriciteitswet), een voorstel 
te formuleren van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van 
elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: het koninklijk besluit van 16 juli 2002). De bedoeling van het onderhavig voorstel is de invoering 
van een federaal systeem voor de toekenning van garanties van oorsprong, overeenkomstig de richtlijn 2001/77/EG van 27 september 2001.Het voorstel van 
koninklijk besluit werd binnen de wettelijke termijn aan de Minister toegezonden 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Naast de introductie van een systeem van garanties van oorsprong, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook inzake de toekenning van 
groenestroomcertificaten enkele verduidelijkingen in het koninklijk besluit aan te brengen. 
Er werd bovendien rekening gehouden met de bepalingen hieromtrent in het energie-klimaatpakket 2020. 
■ Impact 
Tot nog toe geen impact gezien het gewijzigde koninklijk besluit nog niet werd gepubliceerd. De huidige planning van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie voorziet een ondertekening van het koninklijk besluit tegen eind augustus 2010. 
■ Toekomstige acties 
Indien het koninklijk besluit in de voorgestelde vorm wordt aangenomen en gepubliceerd, dan zal de CREG de bevoegdheid krijgen om naast het uitreiken van de 
groenestroomcertificaten ook de garanties van oorsprong uit te reiken voor de groene stroom afkomstig van de offshore windmolens.
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DOELSTELLING NR. 12: OP FEDERAAL NIVEAU, DE FONDSEN BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ODV’S EN VAN 
KOSTEN IN VERBAND MET DE REGULERING EN DE CONTROLE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN BEHEREN 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

91. De zes fondsen ter 
financiering van de 
openbare 
dienstverplichtingen 
(ODV) beheren, de inning 
van de federale bijdrage 
opvolgen, de toeslagen 
berekenen en publiceren 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG zorgt voortdurend voor een streng financieel, boekhoudkundig en extra-boekhoudkundig beheer van de zes fondsen die tot vandaag werden ingevoerd 
door de wetgever. Te gepasten tijde en in functie van de middelen beschikbaar in de fondsen die ze beheert, stort de CREG aan de begunstigden van de fondsen 
wat ze per trimester, per jaar of op dat ogenblik nodig hebben.  
De federale bijdragen gas en elektriciteit zijn onderworpen aan verschillende wetgevingen.  Tijdens het eerste semester hebben de leveranciers zoals in het 
verleden elk trimester aan de CREG een overzicht overhandigd van de federale bijdrage elektriciteit die ze het trimester ervoor hebben gefactureerd en die ze 
spontaan aan de CREG hebben gestort. Door de herinvoering van het cascadesysteem voor de inning van de federale bijdrage (de TNB factureert de bijdrage 
aan de DNB, die het op zijn beurt factureert aan de leveranciers en die het op hun beurt factureren aan de eindafnemers) is het sinds 1 juli 2009 aan de 
ondernemingen die de federale bijdrage aan de eindafnemers hebben gefactureerd, om voortaan aan de CREG de bijdragen in verband met de vrijstelling en de 
degressiviteit die ze aan hun klanten hebben toegekend, te vragen. 
Zoals in het verleden al het geval was, heeft de CREG dagelijks de fondsen opgevolgd op het vlak van gebruik en van bevoorrading aan de hand van de wettelijke 
middelen waarover zij beschikte.  Specifiek op het vlak van de elektriciteitssector heeft de CREG voor 2009 vastgesteld dat er 17 % te weinig federale bijdrage 
elektriciteit werd geïnd. Deze winstderving kan voornamelijk worden verklaard door een daling van de belastbare basis, namelijk het elektriciteitsverbruik. Hieruit 
volgt dat de bevoorrading van de verschillende fondsen waarmee zij belast is, niet voldoende was om de jaarlijkse behoeften ervan te dekken. Zoals voorzien 
door het KB van 24 maart 2003, heeft de CREG op 15 december 2009 op haar website de eenheidstoeslagen van de federale bijdrage gas en elektriciteit van 
toepassing voor het jaar 2010 gepubliceerd. 
■ Toekomstige acties 
Sommige leveranciers leven de reglementaire bepalingen in verband met de vrijstelling niet na. De CREG heeft tegen hen administratieve acties ondernomen (zie 
actie nr. 112). Deze acties zullen in 2010 moeten worden opgevolgd. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

92. Eventueel nieuwe fondsen 
of ODV’s beheren 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De gaswet (uitsluitend) voorziet de oprichting van een bijkomend gasfonds bestemd voor de financiering van de prospectieve studie in verband met de 
bevoorradingszekerheid in aardgas. Er werd echter geen enkel koninklijk besluit uitgevaardigd om deze wettelijke bepaling uit te voeren.   
Deze vaststelling kan ook worden gemaakt voor het fonds met betrekking tot de netto werkelijke kost van de ODV’s, onder andere wat betreft de regelmatigheid 
en de kwaliteit van de elektriciteitsleveringen alsook wat betreft de bevoorrading, voorzien door de elektriciteitswet.   
De koninklijke besluiten van 27 maart 2009 betreffende de federale bijdrage elektriciteit en gas (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009) werden daarentegen 
goedgekeurd met het oog op de uitvoering van de bepalingen voorzien door de programmawet van 8 juni 2008. Deze voorzien de oprichting van een nieuw fonds 
bestemd voor de financiering van de forfaitaire verminderingen voor de verwarming met aardgas en met elektriciteit. Deze koninklijke besluiten bepalen de 
jaarlijkse bedragen bestemd voor de financiering van dit fonds “verwarmingspremie” door middel van de federale bijdragen elektriciteit en gas 2009. De 
programmawet van 22 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008) heeft de elektriciteitswet van 29 april 1999 in overeenstemming daarmee 
gewijzigd en vertrouwt voortaan het beheer van dit nieuwe fonds toe aan de CREG.  
Eind 2008 had de CREG de gevolgen van de bepalingen van de programmawet van 22 december 2008 geanticipeerd. Deze voeren namelijk een nieuw gas- en 
elektriciteitsfonds in dat bestemd is voor de financiering van de forfaitaire verminderingen voor de verwarming met aardgas en met elektriciteit. Ze had namelijk 
deze nieuwe toeslagen (gas en elektriciteit) met betrekking tot de federale bijdrage van toepassing voor het jaar 2009 berekend en op 15 december 2008 op haar 
website gepubliceerd, ook al waren de koninklijke besluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 nog niet gepubliceerd (het koninklijk 
besluit van 27 maart 2009 werd pas op 31 maart 2009 gepubliceerd). De fondsen verwarmingspremies elektriciteit en gas werden in 2009 dus bevoorraad en de 
CREG heeft alle beschikbare bedragen overgedragen naar het organiek begrotingsfonds van de FOD Economie, dat werd opgericht met het oog op het beheer 
van de toekenning van deze premies aan particulieren.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De elektriciteits- en gaswetten voorzien de mogelijkheid om bijkomende fondsen op te richten, maar tot nu toe werd geen enkel uitvoerend koninklijk besluit 
hieromtrent uitgevaardigd. Bij gebrek aan de nodige reglementaire basis is het fonds “Prospectieve studie gas” nog niet operationeel. Bijgevolg werd ook geen 
enkele toeslag berekend en was er niets te beheren. 
Wat betreft de elektriciteitsmarkt is het fonds dat de netto werkelijke kost van de openbare dienstverplichtingen gedeeltelijk of geheel op zich zou moeten nemen, 
onder andere met betrekking tot de regelmatigheid en de kwaliteit van de leveringen van elektriciteit alsook met betrekking tot de bevoorrading omdat deze kost 
een onrechtvaardige last vormde voor de ondernemingen die zich aan deze verplichtingen moesten houden, om dezelfde juridische redenen als hierboven 
vermeld, tot nu toe ook nog niet operationeel. Bijgevolg werd ook geen enkele toeslag berekend en was er niets te beheren. 
■ Toekomstige acties 
De CREG blijft waakzaam ten opzichte van de evolutie van de wetgeving en is bereid het financieel, boekhoudkundig en extra-boekhoudkundig beheer van elk 
nieuw fonds uit te voeren. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

93. Het fonds 
“inkomstenverlies van 
de gemeenten” afsluiten 
 
 

Graad van verwezenlijking: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
D e CREG is belast met de opvolging van deze regulariseringen in het kader van het beheer van het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten”, dat haar ook 
werd toevertrouwd. De regulariseringen van de bedragen van de federale bijdrage elektriciteit (uitsluitend) bestemd ter compensatie van het inkomstenverlies van 
de gemeenten en met betrekking tot het boekjaar 2007, werden aan het einde van het derde kwartaal uitgevoerd tussen de distributienetbeheerders en de CREG. 
Deze regulariseringen waren de laatste die nog moesten worden uitgevoerd omdat deze bijdrage sinds 1 januari 2008 door de Vlaamse regering werd afgeschaft. 
In het kader hiervan heeft de CREG de afrekening opgesteld van de bedragen verschuldigd aan bepaalde gemeenten en van de bedragen die aan andere 
gemeenten moeten worden gevraagd. Om het beschikbare saldo tussen de betrokken Vlaamse gemeenten te verdelen, werd bijgevolg contact opgenomen met 
de Vlaamse Overheid – Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Deze instantie beheert de financiering van de Vlaamse gemeenten. De regulariseringen tussen de 
DNB’s met klanten in het Vlaams Gewest en de CREG werden op 30 september 2009 uitgevoerd. Het totale verschuldigde bedrag voor 2007 is voortaan 
beschikbaar via het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten”. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten  
Om de effectieve betaling aan de gemeenten van de sommen die hen verschuldigd zijn, toe te laten en bijgevolg het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten” 
definitief af te sluiten, heeft de CREG het initiatief genomen om eind februari 2010 een vergadering te organiseren met de Vlaamse Overheid- Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur om de wettelijke modaliteiten (van toepassing voor het Vlaamse gewest) en de praktische modaliteiten vast te leggen teneinde alle 
momenteel beschikbare fondsen aan het agentschap over te dragen, onder beheer van de CREG. Momenteel zijn de contacten met deze dienst nog steeds aan 
de gang. 
■ Toekomstige acties 
De CREG zal de afsluiting van het fonds “inkomstenverlies van de gemeenten” in 2010 afronden. De afsluiting van het fonds “inkomstenverlies van de 
gemeenten” zal effectief zijn zodra de Vlaamse gemeenten die hiervan genieten, de sommen die voor hen bestemd zijn, zullen hebben ontvangen.
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DOELSTELLING NR. 13: DE INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE VERBETEREN EN SAMENWERKEN MET ANDERE INSTANTIES 

 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

94. Een intranet installeren en 
de servers van de CREG 
vervangen 
 

Graad van verwezenlijking 
Een intranet installeren: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
De servers van de CREG vervangen: 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
Voor het nieuwe soort informatica-infrastructuur werd gekozen voor virtuele servers die, naast besparingen op materieel vlak, ook zullen toelaten om het 
energieverbruik en de warmteverkwisting te doen dalen alsook meer redundantie te hebben met minder materiaal. De virtualisering van de infrastructuur werd 
uitgevoerd volgens de voorziene planning en de vervangen infrastructuur is helemaal operationeel.  
De intranettoepassing is actief en in ontwikkeling, maar werd nog niet ‘publiek’ gemaakt.  Eind 2009 werd ook overgegaan tot de aankoop en de installatie van 
een softwareprogramma voor het beheer van de verlofaanvragen (Leave Request). Deze toepassing wordt gelinkt met SAM (Salary and Administration Manager), 
het programma voor personeelsadministratie en het beheer van de lonen.  Ze is toegankelijk voor personeelsleden en verantwoordelijken via een internetwebsite, 
gehost door het sociaal secretariaat. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten  
Het intranet is nog niet operationeel aangezien de inhoud nog op voorhand moet worden ontwikkeld.  
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten  
De inrichting van een aangepast technisch lokaal (geklimatiseerd en beveiligd) was niet voorzien en werd verwezenlijkt. 
■ Impact: NA 
Geen enkele met betrekking tot het intranet aangezien het gaat om een optimalisering. 
■ Toekomstige acties 
De tweede helft van de servers stond in 2009 nog onder garantie en was in deze eerste fase nog niet gepland. Deze zal voor dezelfde redenen in 2010 moeten 
worden gevirtualiseerd. 
Voorzien wordt om het systeem voor het beheer van de verlofaanvragen aan het personeel voor te stellen begin 2010, hetgeen gepaard zal gaan met de 
ingebruikname van een eerste versie van het intranet.  
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

95. De niet-vertrouwelijke 
akten van de CREG 
publiceren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De akten van de CREG worden op haar website gepubliceerd, behoudens andersluidende beslissing van de organen die de beslissing hebben genomen. De 
CREG zorgt echter voor de bescherming van de vertrouwelijke gegevens. In het kader van de uitvoering van haar verplichting tot openbaarheid stelt de CREG 
namelijk alles in het werk om enerzijds de transparantie op de markten te bevorderen en anderzijds het vertrouwelijke karakter van bepaalde inlichtingen en van 
de rechten van de marktspelers te beschermen. Met de bedoeling om op synthetische wijze de akten gepubliceerd door de CREG voor te stellen, voegt zij een 
verklarende samenvatting van enkele regels bij elke publicatie op haar website. Bovendien brengt de CREG de personen die het wensen rechtstreeks op de 
hoogte van de publicatie van haar akten aan de hand van haar nieuwsbrief. 
■ Toekomstige acties 
Recurrente taak die in 2010 verder zal worden uitgevoerd.

96. De tariefbeslissingen en 
de beslissingen met 
betrekking tot het 
energiebeleid van het land 
meedelen aan de 
Ministerraad 
 

Graad van verwezenlijking zonder onderwerp 
 
■ Behaalde resultaten 
Artikel 29sexies, § 1 van de elektriciteitswet en artikel 15/23, § 1 van de gaswet bepalen dat de CREG de Ministerraad op de hoogte moet brengen van de 
tariefbeslissingen alsook de beslissingen met betrekking tot het algemene belang en het energiebeleid van het land zodra ze zijn goedgekeurd, met inbegrip van 
de doelstellingen van de regering inzake de bevoorrading van het land in energie. De Ministerraad kan, op voorstel van de Minister, bij gemotiveerd besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de tenuitvoerlegging van de beslissingen genomen door de CREG, schorsen. De Commissie wijzigt de geschorste 
beslissing binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de opschorting ervan. Een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad moet worden ingevoerd 
om de modaliteiten van de procedures beschreven in voormelde artikelen van de elektriciteitswet en de gaswet vast te leggen, wat tot op heden nog niet is 
gebeurd. 
Bovendien heeft het Hof van Beroep van Brussel geoordeeld dat artikel 15/23, § 1 van de gaswet het voorschrift van artikel 25 van de gasrichtlijn ver overschrijdt. 
Deze laatste laat namelijk enkel toe dat de Lidstaten voorzien dat de reguleringsinstanties aan het bevoegde orgaan van de Lidstaat de tarieven of minstens de 
tariefmethoden voorleggen met het oog op een formele goedkeuring. Bovendien meldt dit artikel dat het bevoegde orgaan in een dergelijk geval gemachtigd is om 
het ontwerp van beslissing goed te keuren of te verwerpen.  
Daarnaast bepaalt artikel 35, alinea’s 4 en 5 van de Richtlijn 2009/72/CE van 13 juli 2009 onder andere ook dat de Lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 
regulerende instantie zelfstandig besluiten kan nemen, onafhankelijk van enig politiek orgaan. De consideransen 33 en 34 van deze richtlijn bepalen dat, om de 
interne markt voor elektriciteit goed te laten functioneren, de energieregulatoren besluiten moeten kunnen nemen over alle relevante reguleringskwesties en dat 
zij volledig onafhankelijk moeten zijn van alle andere publieke of particuliere belangen. Bijgevolg verwerpt het Europese voorschrift voortaan de bepalingen van de 
elektriciteitswet die met betrekking tot de beslissingen van de CREG uitdrukkelijk een ex-ante en ex-post voogdij toekennen aan de Minister van Energie en aan 
de Ministerraad. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

97. De vragen en 
vragenlijsten 
beantwoorden 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De CREG blijft vrijwillig de vragen die haar in het Frans, het Nederlands en het Engels worden gesteld, behandelen, ook al is zij hier wettelijk niet toe verplicht.  
Zo heeft de CREG in 2009 geantwoord op iets meer dan 350 geschreven vragen van verbruikers, ondernemingen van de sector, advocaten, consulenten, 
onderzoekers en administraties, zonder het twintigtal telefonische oproepen die de receptie dagelijks ontvangt, te vergeten. De vragen die onder de bevoegdheid 
van de CREG vallen, hebben voornamelijk betrekking tot marktstatistieken, welbepaalde akten van het Directiecomité, aanvraagprocedures betreffende de 
vergunning voor de levering van gas en elektriciteit, sociale tarieven, de distributietarieven en de federale bijdrage. De vragen die niet rechtstreeks onder de 
bevoegdheid van de CREG vallen, worden gericht tot de tot de Inlichtingendienst (Contact Center) van de FOD Economie of tot de Algemene Directie Controle en 
Bemiddeling van de FOD Economie al naar gelang ze in het algemeen betrekking hebben op de energiemarkt of specifiek betrekking hebben op de contracten en 
de bescherming van de consumenten. Het antwoordtermijn schommelt tussen een dag en twee weken. In deze context draagt de CREG bij tot de promotie van 
het algemeen belang voor zover zij hiervoor bevoegd is.  
Bovendien behandelt de CREG ook de verzoeken tot raadpleging, verklaring of mededeling van administratieve documenten die tot haar worden gericht. De 
CREG behandelt deze aanvragen op basis van de reglementering van toepassing met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de openbaarheid van de 
administratie. In toepassing hiervan heeft de CREG haar mededeling met betrekking tot de communicatie van beslissingen, voorstellen, adviezen en studies van 
6 juli 2006 ingevoerd. Een van de verzoeken tot mededeling van administratieve documenten, ingediend door Greenpeace, is uitgelopen op een beslissing tot 
weigering van de CREG. Dit heeft vervolgens het voorwerp uitgemaakt van een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. In 2009 hebben de 
partijen verwikkeld in deze procedure hun conclusies opgesteld. De pleidooien zullen plaatsvinden in het kader van de hoorzitting van 6 september 2010. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Aangezien geen enkele wettelijke bepaling de CREG verplichtte om de vragen die haar worden gesteld, te behandelen, is de CREG van mening dat de resultaten 
beter zijn dan verwacht aangezien ze de vragen gemiddeld binnen de drie dagen na ontvangst heeft behandeld. Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te 
informeren, werd de website van de CREG in 2009 sterk aangevuld op basis van de wetgeving en de verschillende akten opgemaakt door de CREG. De website 
wordt regelmatig bijgewerkt. 
■ Toekomstige acties 
Het aantal individuele vragen die in 2010 door de CREG werd behandeld, zou moeten dalen dankzij de effectieve invoering van de federale ombudsdienst voor 
energie. 
De CREG zal bovendien de vragen en vragenlijsten van de Raad voor de Mededinging, de regionale regulatoren en de Europese en internationale instanties 
blijven beantwoorden voor zover zij hiervoor bevoegd is. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

98. Met andere instanties 
samenwerken 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 

- De CREG overhandigt een trimesterieel verslag van de tarieven van de distributie- en transmissienetten aan de VREG, teneinde over een uniform 
verslag te beschikken als ingangspunt voor de vergelijking van de leveranciers uitgevoerd door de VREG. 

- Dankzij regelmatige contacten met de Administratie van energie kan men de stand van zaken bepalen binnen diverse dossiers. Specifiek met 
betrekking tot de elektriciteitssector bestaat de samenwerking verder uit contacten inzake de offshore dossiers en de problematiek van de certificaten. 
Met betrekking tot de aardgassector bestaan er gelijkaardige contacten voor de transmissievergunningen. In het verlengde van de studie (F)070913-
CREG-691 betreffende de “investeringsstop L-gasmarkt en omschakeling op H-gas’”uitgevoerd in 2007 (zie ook actie nr. 76), werd een specifieke 
werkgroep “L-gas” binnen de Administratie van energie opgericht om de bevoorradingsproblematiek van L-gas op de voet te kunnen volgen en om, in de 
nabije toekomst, beter te kunnen inspelen op de noden van alle betrokkenen binnen deze L-gasmarkt. Wat betreft de prospectieve studies gas en 
elektriciteit, stelt de CREG aan de AD Energie voor om samen te werken in de dossiers waarvoor zij bevoegd is (zie acties nr. 24 en 25). 

- De CREG neemt ook deel aan de vergaderingen van Forbeg. Wanneer de CREG adviezen of studies uitvoerde of wanneer werd deelgenomen aan 
workshops in het kader van ERGEG, die van belang kon zijn voor de Gewesten, werd van het Forbeg-forum gebruik gemaakt om dit toe te lichten aan de 
Gewestregulatoren. Zo werden volgende studies, adviezen door de CREG aan de andere leden toegelicht: smart metering-position paper CEER, CWE 
regional initiative, CREG-studie 811 van 26/01/2009: “de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt en de elementen die er aan  
de oorsprong van liggen”. Ook werd door de vertegenwoordiging van de CREG telkens een debriefing gehouden van de General Assembly, waarbij 
desgevallend de aandacht werd gevestigd op de punten die van belang konden zijn voor de Gewestregulatoren. Ook werd telkens een stand van zaken 
gegeven in het kader van de oprichting van het Europees Agentschap voor de samenwerking van energieregulatoren. Gasgerelateerde materie werd 
gedetailleerd behandeld in de daartoe opgerichte gaswerkgroep 

- Een groot deel van de, zoniet alle werkzaamheden van de General Assembly van de CEER/ERGEG draaiden rond het Third Package en in mindere 
mate de invloed van de bepalingen van het Green Package. 

- Veel aandacht ging naar de oprichting van het Agentschap voor Samenwerking tussen Regulatoren op Europees vlak (ACER), waar de nationale 
regulatoren een belangrijke rol zullen spelen via de Board of Regulators. Zo heeft de Agency Task Force van de Energy Package Working Group onder 
meer het ontwerp van de rules of procedure van de Board of Regulators opgesteld en heeft de CEER meegewerkt aan de procedure inzake de 
aanwerving van de toekomstige directeur. Verder heeft de CREG actief geparticipeerd in het opstellen en beantwoorden van tal van vragenlijsten die de 
CEER op eigen initiatief, maar meestal op vraag van de Commissie, aan haar leden voorlegde met het oog op verdere harmonisatie en integratie.1 Dit 
resulteerde in een status review, position paper of ander overzichtsdocument waarbij niet alleen de gelijkenissen en verschillen tussen de lidstaten in 
kaart worden gebracht, maar ook de mate van implementatie van de Europese regelgeving. Een ander initiatief van de Commissie is de creatie van een 
Project Coordination Group, die tot doel heeft om samen met de Regionale Initiatieven pilootprojecten op te zetten die toelaten om de haalbaarheid na te 
gaan, zowel procedureel als inhoudelijk, van de door het 3e pakket vooropgestelde werkwijze om via Framework Guidelines tot Network Codes te komen. 

- De CREG en de gewestelijke regulatoren namen eveneens deel aan workshops en conferenties georganiseerd door de CEER/ERGEG. Op één van 
deze workshops heeft de Europese Commissie haar ontwerp-interpretatieve nota’s bij het 3e energiepakket gepresenteerd en is zij de dialoog 
aangegaan met zowel de leden van de CEER als de lidstaten zelf, teneinde rekening te houden met hun inbreng bij de definitieve redactie ervan. Ook 
heeft de CREG haar medewerking verleend aan het updaten van de website van het International Energy Regulation Network, dat in samenwerking met 
de Florence School een overzicht ter beschikking stelt betreffende energieregulering over de ganse wereld. Tijdens het World Forum on Energy 
Regulation (WFER), dat in 2009 in Athene plaats vond en waaraan zowel de CREG als de Gewestregulatoren hebben deelgenomen, werd het ICER 
(International Confederation of Energy Regulators) opgericht. Deze instelling, waarbij het IERN een essentiële rol zal spelen, zal in de toekomst instaan 
voor de organisatie van het WFER. Tot slot kan vermeld worden dat de CREG, via haar lidmaatschap van de CEER/ERGEG, meerdere keren 
geraadpleegd werd door zowel internationale organisaties als door instanties van individuele landen.  

                                                 
1 Thema’s in 2009 waren o.m.: unbundling, smartgrid/smart metering, vulnerable customers, default supplier and supplier of last ressort, wind generation, capacity allocation measures en congestion management procedures. 
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- Voor wat betreft de werkzaamheden van de CREG binnen de werkgroepen van de CEER zelf kan de aandacht gevestigd worden op het hierna 
volgende  

• In de CEER URB TF (Unbundling, Reporting and Benchmarking Task Force) werd een Status Review rapport opgesteld over de vastgestelde 
ontwikkelingen in de nationale gas- en elektriciteitsmarkten en de vooruitgang in de verdere integratie van deze markten naar een Europese 
energiemarkt (in hoofdzaak o.b.v. de jaarverslagen van de nationale regulatoren van alle lidstaten). De CREG werkte actief mee aan het 
opstellen van dit rapport. Dit rapport, “ERGEG 2009 Status Review of the Liberalisation and Implementation of the Energy Regulatory 
framework” werd eind 2009 afgewerkt en werd op 15 januari 2010 gepubliceerd op de ERGEG website. Dit is een jaarlijks weerkerende taak. 

• Er werd deelgenomen aan de opmaak en het invullen van tal van vragenlijsten die resulteerden in status review of position papers (voor wat 
betreft het eindresultaat kan verwezen worden naar  de website van de CEER). Enkele voorbeelden zijn: windenergie, unbundling en smart 
metering – onderzoek en ontwikkeling. 

• De ENP WG en de ATP TF (respectievelijk Third Package working Group en Agency Task Force) hebben hun activiteiten gericht op de 
werkzaamheden van de Commissie en het Parlement inzake het derde wetgevende pakket alsook de voorbereiding van de tot stand koming 
van het Agentschap. Zo werden werkzaamheden opgestart om een aantal teksten op vraag van de Commissie zoals “the rules of procedure” 
de Board of Regulators op te stellen. Ook werd het volledige proces inzake praktische implementatie en voorbereiding van het Agentschap in 
overleg met de Commissie bediscussieerd. 

• Binnen de Customer Working Group werden de werkzaamheden, samen met VREG, als vertegenwoordiger van de Gewestregulatoren, 
opgevolgd. Er werd onder andere gewerkt rond “vulnerable customers”, end user price regulation en smart metering. 

• Voor wat betreft de Electricity Working Group en de Gas Working Group bestond één van de prioriteiten van 2009 erin om elk een pilootproject 
op te starten dat in 2010 tot een goed einde moet gebracht wordeden en waarbij de door de CEER-werkgroep uitgewerkte framework-
guidelines moeten uitmonden in netwerk codes. Op basis van die opgedane ervaringen in de toekomst verder gewerkt worden teneinde nog 
meer framework guidelines op te stellen die uiteindelijke in codes moeten uitmonden. De CREG fungeert als ‘lead regulator” voor wat betreft 
het Central West Europe Electricity Regional Initiative. 

 
- De grensoverschrijdende samenwerking speelt zich voornamelijk af binnen de Algemene vergadering van de CEER/ERGEG, de regionale initiatieven en 

de pentalaterale fora alsook in het kader van de deelname aan de Fora van Firenze (elektriciteit), Madrid (gas) en Londen (verbruikers). De conclusies 
van deze Fora kunnen gevonden worden op de website van de CEER. 

- De CREG wordt ook vertegenwoordigd in het begeleidingscomité van een universitaire studie (Regunet). Deze studie zal de verschillen en gelijkenissen 
onderzoeken die op dit ogenblik bestaan in geliberaliseerde sectoren van de economie en waarvoor een regulator werd aangeduid. Het gaat hier meer 
bepaald over de telecom- en energiesector en over de rol van het BIPT en de CREG. Ook al heeft de CREG op het vlak van methodologie of van 
feitelijke gegevens en conclusies geen enkele verbintenis ten opzichte van deze studie, toch neemt ze deel aan de vergaderingen van het 
begeleidingscomité en geeft ze, indien nodig, inlichtingen aan de onderzoekers. Dit programma is in 2010 van start gegaan. 

 
 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten  
 
Er werd binnen de Forbeg-werkgroep, in het kader van de jaarlijkse gemeenschappelijke publlicatie, bekeken welke extra gegevens kunnen gepubliceerd worden 
zoals switch gegevens, informatie inzake hernieuwbare energie, edm. Ook werd overeen gekomen om te bekijken in welke mate de informatie die verstrekt wordt 
in het nationaal rapport dat dient opgesteld te worden in het kader van het Benchmarkreport van de Europese Commissie (zie ook hierna), als basis kan dienen 
voor de opmaak van de gemeenschappelijke publicatie, alsook of bij de opvraging van informatie kan rekening gehouden worden bij het opmaken van de 
jaarverslagen van de verschillende Belgische regulatoren. I.a.w. in welke mate kan de structuur en inhoudstafel van het benchmarkreport als basis dienen voor de 
gemeenschappelijke publicatie en de opmaak van de jaarverslagen, teneinde dubbel werk in de toekomst te kunnen vermijden. 
In de loop van het jaar 2009 werden de activiteiten in het kader van het Third Package langzaam maar zeker opgevoerd binnen de structuur van ERGEG en 
CEER en de diverse werkgroepen. Gelet op het belang en de omzetting die dient te gebeuren tegen 3 maart 2011 heeft de CREG dit van kortbij opgevolgd.  
 
 ■ Toekomstige acties  
Gemeenschappelijk overleg binnen Forbeg teneinde met de nieuwe aanpak van start te kunnen gaan vanaf het werkingsjaar 2011. 
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2.2. NIEUWE TAKEN (Wet van 8 juni 2008) 
 

DOELSTELLING NR. 14: DE OBJECTIEVE RELATIE TUSSEN DE KOSTEN EN DE PRIJZEN BEOORDELEN 

 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

99. De studie betreffende de 
indexeringsparameters 
van de elektriciteits- en 
gasprijzen verder verfijnen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Er wordt nagedacht over de herziening van de formule van de Nc-parameter. De CREG heeft eerst de hypothesen die aan de grondslag van de Nc-parameter 
liggen, getest ten aanzien van de meest recente marktevoluties. Gezien enerzijds de coëfficiënten van Nc gebaseerd waren op de spreiding van de productie van 
brandstoffen en op de gemiddelde kosten van 2002 en anderzijds de referentiewaarden van de verschillende indexen de waarden van 2002 waren, heeft de 
CREG deze coëfficiënten en indexen opnieuw berekend rekening houdend met meer recente gegevens. Er werd ook vastgesteld dat de contracten in verband 
met de gasbevoorrading van elektrische centrales, die voordien geïndexeerd werden op basis van de steenkool en de olie, aanzienlijk zijn veranderd. Het gas 
bestemd voor de centrales wordt voortaan namelijk enkel geïndexeerd op basis van de steenkool. Zo is men tot een nieuwe formule gekomen. Het belangrijkste 
verschil tussen deze nieuwe formule en de vorige Nc-formule is dat steenkool er een veel belangrijkere rol in speelt in tegenstelling tot de olie, waarvan de rol 
bijna volledig verdwijnt. Wanneer men beide formules vergelijkt zodat de herberekende Nc in het verlengde van de huidige Nc past, stelt men vast dat de 
herberekende Nc niet veel verschilt van de Nc voor de jaren 2008 en 2009, maar dat hij wel minder vluchtig is. 
Wat betreft het gas heeft men op basis van de gegevens ingezameld in het kader van de studie (F)091001-CDC-912 kunnen concluderen dat de New G-
parameter, die enkel bestaat uit een oliecomponent (buiten vaste termijn), niet meer kenmerkend was voor de bevoorradingskost aan de grens. Bovendien kopen 
sommige ondernemingen hun gas ergens anders dan bij de historische operator. Deze aankopen kunnen echter plaatsvinden op basis van parameters die 
uitsluitend afhankelijk zijn van internationale gasquoteringen en niet meer uitsluitend van oliequoteringen, zoals dit voordien steeds het geval was.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten en verklarende factoren 
De in aanmerking genomen hypothesen betreffende de gemiddelde productiekosten konden nog niet worden nagetrokken omdat het moeilijk is hieromtrent 
informatie te verkrijgen. Bovendien hebben andere projecten of studies gevraagd door de Minister voorrang gekregen (zie acties nr. 11, 12, 13 en 102). 
■ Toekomstige acties 
De CREG zal proberen de in aanmerking genomen hypothesen betreffende de gemiddelde productiekosten te bestuderen om te zien of ze met de werkelijkheid 
overeenkomen. Ze zal ook trachten haar analyse uit te breiden naar andere parameters. In het kader van haar rol als marktfacilitator zal de CREG ondertussen de 
Ne- en Nc-parameters alsook de Igd-parameters en de olie- en gasquoteringen gebruikt in het kader van de tarifering van aardgas, verder blijven publiceren.   
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

100. De studie betreffende de 
impacht van de 
koolstofkostprijs op de 
prijs van elektriciteit 
verder verfijnen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Op 28 mei 2009 heeft de CREG de studie (F)-CDC-871 ter aanvulling van studie (F)060389-CDC-537 betreffende “de impact van het systeem van CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2008” goedgekeurd. Deze studie werd uitgevoerd in het verlengde van de studie F060309-CDC-537 en de 
studie (F)080515-CDC-766 over hetzelfde onderwerp. In haar advies van 21 januari heeft de Algemene Raad aan het Directiecomité gevraagd om de 
methodologie gebruikt in de studie (F)080515-CDC-766 te verfijnen, rekening houdend met een reeks opmerkingen geformuleerd in het advies; Met het oog 
hierop heeft de Algemene Raad de leveranciers nogmaals verzocht om alle relevante gegevens ter beschikking te stellen van de CREG en om eventueel 
suggesties te maken om de gebruikte methode te verbeteren. De Algemene Raad heeft ook gevraagd dat de CREG de (eventueel verbeterde) methodologie 
verder blijft toepassen voor de hele periode 2005 – 2012 teneinde het bestaan en de draagwijdte van eventuele windfall profits vast te leggen. 
De studie (F)090528-CDC-871 geeft voor het jaar 2008 de windfall profits weer in verband met de gratis toekenning van emmissierechten. De studie schat dat het 
bedrag van de windfall profits vrijgemaakt door de elektriciteitsproducenten in België 380 miljoen euro bedraagt. De studie werd voorgesteld en besproken tijdens 
de vergadering van de werkgroep van de Algemene Raad van 23 juni 2009. De studie werd ook voorgesteld op 30 juni 2009 aan de “Commissie ondernemingen” 
van de Kamer van Volksvertegewoordigers. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten/Verklarende factoren 
De methodologie van bovenvermelde studie lijkt op de methodologie gebruikt om de windfall profits voor de periode 2005 – 2007 te schatten aangezien eventuele 
verfijningen niet konden worden overwogen wegens een gebrek aan gegevens overgemaakt door de producenten/leveranciers. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
In een schrijven van 11 juni 2009 heeft de Minister van Energie en Klimaat te kennen gegeven dat hij de windfall profits geboekt door de elektriciteitsproducenten 
wenst te belasten. In het kader hiervan heeft hij aan de CREG gevraagd om hem concrete voorstellen gericht op de instelling van dit fiscaal instrument, voor te 
leggen.  
De CREG heeft, in samenwerking met de fiscalisten van het bureau Eubelius, een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld die ze op 3 september 2009 aan de 
Minister heeft voorgelegd. Tot nu toe heeft de CREG niets vernomen over mogelijke gevolgen die aan dit ontwerp van koninklijk besluit werden gegeven. 
■ Impact 
Op basis van de studies uitgevoerd door de CREG heeft elektriciteitsleverancier Lampiris op 28 januari 2009 een klacht ingediend tegen Electrabel bij de Raad 
voor Mededinging wegens misbruik van machtspositie en misbruik naar aanleiding van de doorrekening van de kosten van de CO2-emissierechten in de 
elektriciteitsprijzen. De Raad voor Mededinging voert momenteel een onderzoek uit, waaraan de CREG bijstand zal verlenen. 
■ Toekomstige acties 
Op vraag van de Algemene Raad zal de studie elk jaar tot en met 2012 worden bijgewerkt. In 2010 zal de CREG bijgevolg de windfall profits vrijgemaakt in 2009, 
berekenen. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

101. De studie betreffende de 
stijging van de prijzen 
voor elektriciteit en voor 
gas aangekondigd door 
ELECTRABEL in juni 
2007 verder verfijnen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen bepaalt dat de CREG het objectief gerechtvaardigde karakter van de relatie tussen de prijzen en de kosten 
van de gas- en elektriciteitsondernemingen moet beoordelen. Dankzij deze wet heeft de CREG de nodige inlichtingen met betrekking tot het geheel van de 
aardgasmarkt kunnen vragen en ontvangen. 
Het Directiecomité van de CREG heeft op 1 oktober 2009 de studie (F) betreffende het “verband tussen de kosten en de prijzen van de invoerders en verdelers op 
de Belgische residentiële en professionele aardgasmarkt voor de periode 2004 - 2009” goedgekeurd. Deze studie richt zich in het bijzonder op de evolutie van het 
geliberaliseerde deel van de aardgasmarkt, wat ongeveer goed is voor 70 % van de eindprijs van aardgas voor een residentiële klant en ongeveer 90 % voor een 
professionele klant. In deze studie heeft de CREG kunnen aantonen dat de elementen die de laatste jaren aan de basis liggen van de stijging van de 
aardgastarieven voornamelijk de volgende zijn: de stijging van de prijzen van de olieproducten alsook de stijging van de marge van de belangrijkste operator 
actief op vlak van levering van aardgas. Dankzij deze studie heeft men ook een variabele stijging van de marge van de belangrijkste operator actief op het vlak 
van invoer van aardgas kunnen vaststellen. De studie vestigt ook de aandacht op de sterke invloed van de internationale olieprijzen op de all-in eindprijs van 
aardgas voor de Belgische klant in vergelijking met de buurlanden. De studie werd voorgelegd aan de Minister van Energie en aan de Raad voor Mededinging.  
■ Impact 
De studie doet aanbevelingen en pleit voor een grotere mededinging, onder andere op de L-gasmarkt, een versterking van de onafhankelijkheid van de 
netbeheerders en een grotere transparantie van de prijzen. 
■ Toekomstige acties 

In de studie wordt de nadruk voornamelijk gelegd op Distrigaz en Electrabel. De CREG wenst ook meer transparantie te scheppen in de structuur van de prijzen en 
de kosten van de andere invoerders die op de Belgische gasmarkt actief zijn (zie beleidsplan 2010).

102. De afschrijvingen van de 
kerncentrales en de 
steenkoolcentrales 
bestuderen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Via haar studie (F)091015-CDC-892 over « de nucleaire centrales in België:  Stranded Benefits als gevolg van de versnelde afschrijvingen tijdens de 
gereguleerde markt  en Windfall Profits ten gevolge van de levensduurverlening” maakte de CREG allereerst een inschatting van de mogelijke welvaarttransfer 
tussen de elektriciteitproducenten en –consumenten ten gevolge van de versnelde afschrijvingen van de nucleaire centrales, daarnaast werd ook een berekening 
gemaakt van de te realiseren Windfall Profits ten gevolge een mogelijke levensduurverlenging van deze centrales. 
De studie werd in haar confidentiële versie op 1 september 2009 aan de Minister van Energie overgemaakt. Via een afzonderlijke brief van 23 september 2009 
werd aan de Minister een sensitiviteitsanalyse van de in de studie  gemaakte berekeningen toegestuurd. 
In navolging van deze studie werd via een afzonderlijk brief van 8 oktober 2009 aan de Minister een ‘Voorontwerp van wet tot vestiging van een heffing op de 
industriële elektriciteitsproductie door de splijting van kernbrandstoffen in de nucleaire centrales waarvan de oorspronkelijke levensduur werd verlengd’, 
overgemaakt. 
■ Impact 
Tijdens de hoorzitting gehouden op 20 oktober 2009 in de Commissie voor het Bedrijfsleven (zie actie19) bleek dat de cijfers die de Belgische Regering hanteerde 
bij de berekening van de nucleaire rente voor de verlenging van de levensduur van de drie oudste kerncentrales, reconcilieerbaar zijn met de berekeningen zoals 
deze door de CREG in de studie (F)091015-CDC-892 werden weerhouden. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Omwille van het ontbreken van voldoende gedetailleerde data en het ontbreken van een duidelijk afgebakende levensduur behandelt deze studie niet de 
mogelijke Stranded Benefits die worden gerealiseerd door afgeschreven steenkoolcentrales.  
Een dergelijke afzonderlijke studie kadert mogelijk in de permanente marktmonitoring van de elektriciteitsmarkt. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

103. Een opvolgingsmodel voor 
de groot- en 
detailhandelsmarkten van 
elektriciteit en gas 
opstellen en de 
performantie-indicatoren 
van de markten 
berekenen 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
De wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen stelt dat de CREG het objectief gerechtvaardigde karakter van de relatie tussen de prijzen en de kosten van 
de gas- en elektriciteitsondernemingen moet beoordelen. In het kader van haar monitoringtaak heeft de CREG een reeks ad hoc opvolgingsstudies betreffende de 
prijzen en de kosten uitgevoerd: 

- de studie met betrekking tot de relatie tussen de kosten en de prijzen van de invoerders en de verdelers op de Belgische residentiële en professionele 
aardgasmarkt voor de periode 2004-2009 (zie actie nr. 101); 

- drie opvolgingsstudies van de prijzen voor de levering van elektriciteit aan grote industriële afnemers (zie actie nr. 17);  
- de studie betreffende de impact van de koolstofkostprijs op de prijs van elektriciteit (zie actie nr. 100); 
- de studie betreffende de Stranded Benefits als gevolg van de versnelde afschrijvingen tijdens de gereguleerde markt en Windfall Profits ten gevolge van 

de levensduurverlening (zie actie nr.  102); 
- de maandelijkse opvolging van de prijzen voor de residentiële afnemers van gas en elektriciteit (zie actie nr. 50) en de studie betreffende de 

prijscomponenten van elektriciteit en gas (zie actie nr. 15); 
- nadenken over de kwaliteit van de Nc-indexeringsparameter (zie actie nr.  99). 

De CREG wenst de relatie tussen de prijzen en de kosten van de elektriciteits- en gasondernemingen meer systematisch bestuderen op basis van EBITDA-
analyses (earnings before intersts, taxes, depreciation and amortization).  
Sinds januari 2009 heeft de CREG stappen ondernomen bij de producenten/leveranciers van elektriciteit en gas om de methodologie vast te leggen en de 
inlichtingen die in het kader hiervan nodig zijn, te verzamelen. Er werden meerdere bilaterale vergaderingen georganiseerd tussen de producenten/leveranciers 
van elektriciteit en de CREG. Bovendien werden begin mei 2009 inlichtingen gevraagd. Deze stappen hebben er echter nog niet toe geleid dat de gegevens nodig 
voor de analyses werden overgemaakt. In januari 2010 werd een nieuwe procedure van aanvraag van inlichtingen opgestart op basis van een nieuwe structuur 
voor de inzameling van informatie. 
De CREG neemt ook deel aan informele vergaderingen met de Franse en Nederlandse regulatoren. De bedoeling van deze vergaderingen is om informatie uit te 
wisselen met betrekking tot de vooruitgang van elk land op het vlak van rapporteringsmodaliteiten betreffende de toezicht van de groothandelsmarkt.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten en verklarende factoren 
De becijferde EBITDA-analyses op basis van de gegevens betreffende de productiekosten, konden in 2009 niet worden uitgevoerd. De beschikbaarheid van de 
gegevens en de medewerking van de producenten/leveranciers zijn aspecten die essentieel zijn in het kader van de verwezenlijking van deze werkzaamheden. In 
2009 heeft de CREG personeel nodig voor de monitoring aangeworven en opgeleid. Deze personeelsleden zullen in 2010 volledig operationeel zijn. 
■ Toekomstige acties 
In 2009 heeft de CREG de voorkeur gegeven aan de verwezenlijking van verschillende ad hoc studies over thema’s die als prioritair worden beschouwd of die in 
het verlengde van het verleden liggen. In 2010 zal de CREG haar monitoringtaak trachten te systematiseren: 

- door een rapport over het toezicht op de elektriciteits- en gasprijzen op te stellen dat een synthese zal bevatten van de resultaten van verschillende 
terugkerende of meer gerichte analyses met betrekking tot de prijsvorming uitgevoerd door de CREG (zie beleidsnota 2010); 

- door haar stappen in de richting van een EBITDA-analyse van de elektriciteits- en gasondernemingen voort te zetten. 
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DOELSTELLING NR. 15: TOEZICHT HOUDEN OP DE WERKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN IN HET KADER VAN DE 
NIEUWE BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE CREG; 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

104 Een permanente 
gegevensbank met 
inlichtingen over de markt 
opstellen om de 
indicatoren op structurele 
wijze te berekenen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
In 2008 is een start genomen om een centraal databeheer op te stellen, via intern overleg. Door gebrek aan mankracht is dit opzet echter niet doorgezet. Eind 
2009 is de CREG overgegaan tot het aanwerven van een datamanager voor het uitvoeren van deze taak. De procedure is afgerond en half februari 2010 treedt 
de nieuwe datamanager in dienst. De analyse en de invoering zullen in 2010 dus op een meer doeltreffende wijze worden voortgezet. 
■ Impact 
Deze taak is een eerste vereiste voor de verwezenlijking van de andere taken betreffende de “technische” monitoring. 
■ Toekomstige acties 
Voortzetting van de analyse en de invoering in 2010. 
 

105 De primaire, secundaire 
en tertiaire reserves van 
Elia evalueren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Het gaat hier om de opstelling van een boordtabel van de opvolging van de balancing van de primaire, secundaire, tertiaire reserve. Het is de bedoeling om een 
structuur te ontwikkelen die op een of twee A4-pagina’s past. Een eerste analyse van de inhoud van de boordtabel werd uitgevoerd. De analyse zal worden 
afgewerkt en de opstelling alsook de regelmatige bijwerking van de boordtabel zullen in 2011 worden uitgevoerd. 
■ Verklarende factoren 
In het kader van deze taak worden gegevens gebruikt die in het kader van actie nr. 82 werden behandeld maar die nog niet werden afgewerkt. 
■ Toekomstige acties 
De analyse zal worden afgewerkt en de opstelling alsook de regelmatige bijwerking van de boordtabel zullen in 2011 worden uitgevoerd. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

106 Het impact van de 
specificatieverschillen in 
de kwaliteit van het gas 
analyseren 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Verlaging van de wobbeindex op het connectiepunt met Interconnector (UK) kan reeds beschouwd worden van een eerste succes van deze werkzaamheden. Het 
feit dat er op 1 oktober 2010 een bijkomende stap in de goede richting zal gezet worden op de grens met Duitsland is zo goed als zeker te noemen. 
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Een totale impactanalyse is nog niet aan de dagorde. De kosten batenanalyse voor de omvorming van de Peak Shaving dient nog uitsluitsel te geven.  
■ Verklarende factoren 
De problematiek van de verschillen in gaskwaliteit is te wijten aan de in onze buurlanden opgelegde specificaties die van elkaar verschillen. Een oplossing kan 
dan ook niet zonder de medewerking van onze buurlanden, in eerste instantie Engeland. 
■ Toekomstige acties 
Discussies dienen verder gezet te worden om Engeland te kunnen overtuigen van haar verantwoordelijkheid inzake deze problematiek. 

 
107 Het gedrag van de 

spelers op Belpex 
bestuderen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In juni 2009 heeft de CREG de studie (F)090507-CDC-860 kenbaar gemaakt over de gedragingen op de groothandelsmarkt van elektriciteit in België in 2007 en 
de eerste zes maanden van 2008. In deze studie werd gefocust op het gebruik van productiemiddelen en het gedrag op de Belpex DAM van Electrabel. 
Vertrekkende van de continue monitoring heeft de CREG een punctueel onderzoek uitgevoerd naar periodes met prijspieken op deze markt. De CREG 
constateerde daarbij een slechte transparantie inzake het maximale vermogen van de productie-eenheden, maar ook dat Electrabel niet al haar 
productiecapaciteit aanwendde terwijl ze zelf energie wou aankopen op de Belpex DAM tegen hoge prijzen, waardoor de krapte op de markt nog versterkt werd. 
Vertrekkende van de continue monitoring heeft de CREG een punctueel onderzoek uitgevoerd naar periodes met prijspieken op deze markt. De CREG 
constateerde daarbij een slechte transparantie inzake het maximale vermogen van de productie-eenheden, maar ook dat Electrabel niet al haar 
productiecapaciteit aanwendde terwijl ze zelf energie wou aankopen op de Belpex DAM tegen hoge prijzen, waardoor de krapte op de markt nog versterkt werd. 
■ Impact 
De producenten en de netbeheerder hebben een initiatief genomen om te komen tot een fijnere gegevensstructuur op te zetten, evenals het doorgeven van de 
redenen wanneer het vermogen van een productie-eenheid verandert. Volgens onze informatie van een producent zal dit in de eerste helft van 2010 operationeel 
worden. 
■ Toekomstige acties 
De raad van de mededinging heeft het verdere onderzoek naar de praktijken zoals beschreven in de studie (F)090507-CDC-860  overgenomen. 
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NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

108 De monitoring van de 
elektriciteitsmarkt op 
lange termijn uitvoeren en 
de samenwerking met de 
CRE en de Energiekamer 
in het kader van de 
opvolging van Belpex, 
Powernext en APX 
voortzetten 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In het kader van de monitoring van Belpex DAM is er ook een informele overlegstructuur met de CRE en Energie Kamer opgezet. In mei 2009 vond een tweede 
overleg plaats te Parijs. Om de forward markt te onderzoeken heeft de CREG vertrouwelijke gegevens opgevraagd bij Endex. Tot op heden heeft de CREG deze 
gegevens nog niet ontvangen. Er werd een brief naar de Minister gestuurd met een voorstel van wetswijziging opdat er een duidelijke wettelijke verplichting voor 
energiebeurzen zou zijn om vertrouwelijke informatie aan de energie regulatoren over te maken. 
■ Verklarende factoren 
Er is onduidelijkheid in hoeverre Endex als tussenpersoon op de energiemarkt kan beschouwd worden. 
■ Toekomstige acties 
Er wordt nog overlegd met Endex om na te gaan of ze al dan niet de gegevens kunnen leveren. De langetermijnmonitoring zal verder uitbouwen wanneer de 
nodige gegevens beschikbaar zijn en de samenwerking met de CRE en de Energie Kamer voor de opvolging van Belpex, Powernext en APX voortzetten.

109. Een algemene sondering 
van de 
bevoorradingsketen 
van L-gas uitvoeren 

Graad van verwezenlijking zonder illustratie 
 
■ Behaalde resultaten 
Een beperkte sondering werd verwerkt in de ruimere studie (F)091001-CDC-912 van 1 oktober 2009 met betrekking tot “de relatie tussen de kosten en de prijzen 
van de invoerders en de verdelers op de Belgische residentiële en professionele aardgasmarkt voor de periode 2004 – 2009” (zie actie nr. 101).  Want in 
tegenstelling tot wat vooraf gesteld werd in het beleidsplan 2009, werd afgezien van een alomvattende sondering van de volledige bevoorradingsketen op de L-
gasmarkt vanwege de nieuwe marktontwikkelingen in Nederland (zie actie nr. 76). Aangezien deze hervormingen een grote opportuniteit bieden om bijkomende 
mededinging op de L-gasmarkt te introduceren, werd besloten om voorbereidend studiewerk achterwege te laten en onmiddellijk in te pikken op de nieuwe 
marktevolutie opdat geen kostbare tijd zou verloren gaan, De CREG zet daarom prioritair in op de uitbouw van een regionale competitieve markt voor 
laagcalorisch aardgas, in samenspraak met Nederland en Frankrijk in de overtuiging dat dit automatisch lokale marktverstorende nevenverschijnselen zal 
elimineren. 
 

110. De flexibiliteitscriteria 
bestuderen teneinde het 
evenwicht van het net van 
Fluxys te waarborgen 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

■ Behaalde resultaten 
De analyse van de bevoorradingscriteria en de criteria voor de dimensionering van het aardgasvervoersnet worden voorgesteld in de studie (F)090713-CREG-874 
betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020. Deze studie is op 13 juli 2009 goedgekeurd 
door de CREG en werd online beschikbaar gesteld op 30 juli 2009. De principes inzake het aanbod van flexibiliteitsmiddelen zijn opgenomen in het laatste 
voorstel van gedragscode van de CREG van 16 juli 2009. De publicatie ervan laat echter op zich wachten (zie ook actie n° 61 over de goedkeuring van de 
gedragscode).  
■ Toekomstige acties 
Voor de uitwerking van concrete technische criteria voor de dimensionering van het vervoersnet en de bepaling van de flexibiliteitsmiddelen zal niet langer 
gewacht worden op de officiële publicatie van de gedragscode. Voorbereidende samenwerking is met Fluxys afgesproken en zal van start gaan in januari 2010. 
De publicatie van de nieuwe gedragscode moet wel eerst worden afgewacht vooraleer concrete nieuwe voorstellen kunnen worden geïmplementeerd (zie actie nr. 
61). 
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IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

111. Procedures voor het 
beheer van incidenten 
op het net van Fluxys 
opstellen 
 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten  
De stand van zaken inzake incidentenbeheer wordt besproken in studie (F)090713-CREG-874 van 13 juli 2009 betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, 
bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020. De richtlijnen voor incidentenbeheer die gerespecteerd dienen te worden wanneer de 
desbetreffende procedures zullen worden uitgewerkt, zijn opgenomen in het nieuw voorstel van gedragscode dat door de CREG op 16 juli 2009 werd 
goedgekeurd (zie ook actie n° 61 over de goedkeuring van de gedragscode). De verdere uitwerking van de procedures voor het incidentenbeheer door Fluxys is 
de volgende stap in het proces.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
Ofschoon basiscriteria werden uitgewerkt en vastgelegd, is de effectieve uitwerking van een gedetailleerde procedure is nog niet voltooid.  
■ Impact 
Geen ingrijpende impact aangezien nog steeds kan teruggevallen worden op de oude bestaande procedures.  
■ Toekomstige acties 
Fluxys is bereid gevonden om deze samenwerking via een werkgroep te starten in januari 2010. De publicatie van het nieuw KB gedragscode moet wel eerst 
worden afgewacht vooraleer voorstellen kunnen worden geïmplementeerd (zie actie nr. 61). 
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DOELSTELLING NR. 16: INITIATIEVEN NEMEN OM ZICH TE VERZEKEREN VAN DE CORRECTE INNING VAN DE FEDERALE BIJDRAGE 
ELEKTRICITEIT 
 
NR. 
ACT

IE 
DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

112. Initiatieven nemen om 
zich te verzekeren van 
de correcte inning van 
de federale bijdrage 
elektriciteit 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
Versterking door de CREG van de bestudering van de attesten van de leveranciers:  
Naar aanleiding van het grondige onderzoek van de attesten opgestuurd door de leveranciers, heeft de CREG vastgesteld dat, met betrekking tot de 
vrijstelling van de componenten Denuclearisatie en Broeikasgassen, vier leveranciers de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 niet toepasten.  
Bijgevolg heeft de CREG de gepaste maatregelen getroffen aangezien deze “niet conforme” toepassing rechtstreeks gevolgen heeft voor de inning van de 
federale bijdrage: ze heeft dit probleem meermaals gemeld aan de Minister van Energie. Ten gevolge van deze controle heeft de CREG ook een procedure van 
administratieve boete opgestart tegen twee leveranciers die weigerden zich aan de reglementering te houden. In deze context heeft de CREG deze twee 
leveranciers in december 2009 gehoord. In het kader van dit geschil hebben de andere twee leveranciers samen een rechtsvordering ingesteld voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. 
 
De evolutie van de wetteksten en reglementaire teksten op het vlak van de inning van de federale bijdrage opvolgen 
In het laatste kwartaal van 2008 werd een juridische studie uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe bevoegdheden die door de wet van 8 juni 2008 aan de CREG 
worden verleend. Deze heeft hieruit afgeleid dat deze bevoegdheden moeilijk konden worden aangehaald voor de inning van de federale bijdrage. De 
programmawet van 22 december 2008 heeft, op basis van het voorstel van de CREG, de draagwijdte van de monitoringbevoegdheden uitgebreid naar de inning 
van de federale bijdrage. Zo kon de wettelijke hindernis die toen aan het licht kwam, worden omzeild (zie ook actie nr. 113). Merk ten slotte op dat werd 
vastgesteld dat meerdere koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 betreffende de federale bijdrage elektriciteit onregelmatig 
waren omdat ze nooit binnen de vereiste termijn bij wet werden goedgekeurd. De programmawet van 22 december 2009 heeft al deze besluiten echter met 
terugwerkende kracht bevestigd.  
■ Niet verwezenlijkte aspecten 
De reconciliatie van de hoeveelheden energie waarop de federale bijdrage wordt geïnd, kon nog niet plaatsvinden. 
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
De CREG werd door het Kabinet van de Minister betrokken bij de redactie van een wet ter bevestiging van de koninklijke besluiten en van de Memorie van 
Toelichting van deze wet. De CREG heeft ook aanvaard om mee te werken aan de antwoorden op de waarnemingen van de Raad van State betreffende de 
mogelijke kritieken over het grondwettig karakter van deze tekst in ontwerp. Deze werden uiteindelijk op 15 december 2009 bevestigd. 
■ Verklarende factoren 
Met betrekking tot de controle van de geleverde hoeveelheden energie, moeten de jaren 2009 en 2010 worden beschouwd als overgangsjaren omdat het nieuwe 
mechanisme voor de inning van de federale bijdrage en voor de inlichtingen waarover de CREG kan beschikken, pas in 2010 of zelfs pas in 2011 volledig 
operationeel zal zijn. 
■ Impact 
De bestudering van de attesten van deze leveranciers wordt geschorst in afwachting van de beslissingen die de dossiers betreffende de administratieve 
geldboetes en de lopende gerechtelijke procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zullen afronden. 
■ Toekomstige acties 
De CREG blijft in contact met de leveranciers en met het Kabinet om een oplossing te vinden voor bovenvermeld probleem van vrijstelling.
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ACT
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DOELSTELLING/ACTIE 

VOOR 2009 EVALUATIE VAN DE VERWEZENLIJKINGEN IN 2009 

113. Bepalingen invoeren 
betreffende de officieren 
van de gerechtelijke 
politie 
 

Graad van verwezenlijking 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt voor wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van 
externe elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 
■ Behaalde resultaten 
In een schrijven van 7 mei 2009 heeft de CREG aan de Minister van Energie een voorstel van koninklijk besluit overgemaakt met betrekking tot de inspecteurs 
van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. Dit voorstel bevatte een verklarende nota en een ontwerp van tekst. Er werd verduidelijkt 
dat het ontwerp van koninklijk besluit rechtstreeks geïnspireerd was op het koninklijk besluit tot vastlegging van de toepassingsmodaliteiten van de bepalingen 
met betrekking tot de officieren van de gerechtelijke politie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 
Op verzoek van de Minister heeft de CREG op 16 juli 2009 een tweede voorstel overgemaakt dat op een drietal punten afwijkt van het eerste voorstel. Op 13 
december 2009 is het Koninklijk besluit betreffende de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas aangenomen. Hiermee is 
de wettelijke en reglementaire basis gelegd om over te gaan tot de aanstelling van de inspecteurs. In vergelijking met het voorstel van de CREG, zijn een aantal 
bepalingen echter niet weerhouden, waaronder de samenwerking met andere instanties.  
■ Daarenboven verwezenlijkte aspecten 
Bovenop voormeld voorstel heeft de CREG, in hetzelfde schrijven, aan de Minister een ontwerp van Ministerieel besluit overgemaakt tot vaststelling van het 
model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. Dit ontwerp is ook geïnspireerd op een 
Ministerieel besluit van toepassing op het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Vervolgens heeft de CREG ook een concreet model uitgewerkt voor de 
legitimatiekaart.  
Daarnaast heeft de CREG de opmerkingen van de Minister verwerkt in een tweede voorstel.  Gelet op de hierboven gesignaleerde verschillen tussen dit voorstel 
en de uiteindelijke tekst van het K.B., heeft de CREG een schriftelijk verzoek gericht aan de Minister van Klimaat en Energie om een wettelijk initiatief te nemen 
dat alsnog de samenwerking met andere overheidsinstanties regelt. 
Tenslotte heeft de CREG een nominatieve lijst van de personeelsleden die de hoedanigheid van inspecteur zullen bekleden, overgemaakt aan de Minister van 
Klimaat en Energie. De benoeming moet gebeuren bij koninklijk besluit. 
■ Toekomstige acties 
Wanneer bovenvermelde teksten zullen worden goedgekeurd en de inspecteurs benoemd zullen zijn, zal de CREG een actiekader moeten bepalen om de acties 
die deze officieren van de gerechtelijke politie zullen mogen ondernemen, nauwkeurig vast te leggen. De CREG zal hieromtrent moeten overleggen met het 
parket-generaal aangezien de agenten van de CREG die in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie handelen, onder het toezicht van de 
procureur-generaal zullen staan.
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