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In 2011 zijn de elektriciteits- en aardgasmarkten duidelijk veran-
derd, zowel op Belgisch als op Europees vlak. 

De nieuwe Europese wetgeving vastgelegd in het derde  “Energie-
pakket”, werd in Belgisch recht omgezet na een lang  en complex 
debat dat in januari begon in de federale regering en eind decem-
ber werd afgerond in het parlement. Net zoals in 2010 wilde de 
CREG de Belgische overheid steunen door haar visie te geven en 
teksten voor te stellen die de bepalingen van het derde pakket 
respecteerden en nauwgezet toepasten, rekening houdend met 
de opmerkingen van de Raad van State. 

Het Europese recht nauwgezet omzetten naar Belgisch recht is uiterst belangrijk. In mei 2011 
heeft het Grondwettelijk Hof een arrest uitgesproken waarin bevestigd werd dat de CREG als 
enige bevoegd is om de methodologie voor de vastlegging van distributietarieven te bepalen. 
Toen heeft een van de hoogste rechtscolleges van het land het standpunt bevestigd dat de 
CREG al bijna drie jaar verdedigde. De voorstellen van tariefbesluiten die dienden te worden 
aangenomen zoals voorgesteld door de CREG in 2008 werden ondanks de Europese wet-
geving gewijzigd en op onregelmatige wijze aangenomen, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot 
tariefstijgingen voor elektriciteits- en aardgasverbruikers.  Dit arrest brengt de risico’s van een 
gebrekkige omzetting van het derde  pakket aan het licht: behoudens de eventuele sanctione-
ring van ons land door de Europese overheden in geval van een niet-correcte omzetting van de 
richtlijnen, zou er nieuwe juridische onzekerheid en instabiliteit gecreëerd worden op de Belgi-
sche markten. Een dergelijke situatie zou niet alleen ongunstig zijn voor de verbruikers, maar 
tevens voor de elektriciteits- en gasondernemingen.  

Het voorbije jaar werd ook getekend door een belangrijke gebeurtenis: de kernramp van 
Fukushima. Er moet worden vastgesteld dat de politieke overheden nu een andere kijk hebben 
op kernenergie. Terwijl in België sommigen in oktober 2009 overwogen om de levensduur van 
de centrales te verlengen, werd in het akkoord van de nieuwe regering beslist om de wet op de 
kernuitstap die in 2003 was aangenomen, te behouden en “stresstesten” uit te voeren die de 
komende maanden zullen bepalen of de kernreactoren mogen blijven werken en onder welke 
voorwaarden. De kernuitstap doet onder meer vragen rijzen over de bevoorradingszekerheid en 
de toekomstige elektriciteitsprijzen. De CREG heeft  hierover belangrijke studies opgesteld en 
aan de overheden overgemaakt om ze te helpen zo goed mogelijk de doelstellingen te halen die 
ze zichzelf hadden opgelegd om over te schakelen op andere energievormen.

In 2011 zijn de brandstofkosten blijven stijgen, wat leidde tot een stijging van de elektriciteits- 
en gasprijzen die op deze brandstoffen worden geïndexeerd. Op dit vlak heeft de CREG gede-
tailleerde analyses uitgevoerd waaruit blijkt dat de indexeringsparameters die worden gebruikt 
om de prijs van de energiecomponent van de factuur van de meeste huishoudelijke klanten 
en kmo’s vast te leggen niet meer representatief zijn en moeten worden aangepast door de 
elektriciteits- en gasleveranciers die ervoor verantwoordelijk zijn. Met de studies van de CREG 
over de prijscomponenten kon per verbruikerscategorie, per leverancier en per distributiezone 
worden bepaald wat de aard en het belang van de elementen zijn die deel uitmaken van de 
eindfactuur. Er werd eveneens een prijsvergelijking uitgevoerd tussen de elektriciteits- en gas-
prijzen in België en de buurlanden. Ook op dit vlak kunnen de bijdragen van de CREG de over-
heden inlichten zodat ze kunnen overwegen om maatregelen te nemen inzake maximumprijzen.

1. Voorwoord 
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1. Voorwoord

De CREG heeft belangrijke bijdragen geleverd in het kader van het debat over de nucleaire 
rente. Dankzij deze studies werd het bestaan van deze rente niet enkel bevestigd, maar het 
bedrag werd ook op een aanzienlijk niveau vastgelegd. Al dit werk werd geconcretiseerd met 
de verhoging van de repartitiebijdrage op deze rente en in het regeringsakkoord dat overweegt 
om een deel van de productie van de afgeschreven kerncentrales ter beschikking te stellen van 
de elektriciteitsmarkt. 

Met haar beslissingen voor de goedkeuring van de door Elia en Fluxys voorgestelde tarieven 
voor respectievelijk de transmissie van elektriciteit en het vervoer van gas voor de periode 2012-
2015, geeft de CREG deze twee bedrijven, de markt en de verbruikers een zicht op de tarieven 
en tariefstabiliteit voor de vier komende jaren.  

Verschillende andere studies, adviezen en voorstellen werden in 2011 uitgewerkt door de CREG. 
Hierbij horen onder andere de publicaties over de kost van offshore windenergie, de werking 
van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit, de berekening van de capaciteit voor de 
toegang tot het gasvervoersnet en de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de elektrici-
teitsprijs. Tot slot heeft de CREG uitgebreid geantwoord op de adviesvragen van parlements-
leden met betrekking tot de wetsvoorstellen die ze hebben ingediend om de bescherming van 
de huishoudelijke verbruikers en kmo’s uit te breiden. 

Met deze concrete voorbeelden toont de CREG dat ze een cruciale rol speelt binnen de gelibe-
raliseerde elektriciteits- en gasmarkten, niet enkel in haar rol van regulator, maar eveneens in 
haar rol van raadgever van de openbare overheden. De Europese overheden hebben dit goed 
begrepen door in het derde pakket de versterking van de onafhankelijkheid en de bevoegd-
heden van de nationale regulatoren op te nemen. Dit bewijst dat de rol van de nationale regula-
toren cruciaal is om de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt te verbeteren. 

De lezer van onderhavig jaarverslag kan, indien hij dat wenst, meer te weten komen over de 
genomen maatregelen en de resultaten die de CREG in 2011 heeft behaald om al haar taken uit 
te voeren, door het ad hoc verslag te raadplegen dat gepubliceerd wordt op haar website.  Op 
die manier wil de CREG de nieuwe wettelijke bepaling respecteren die de publicatie voorziet, 
in alle transparantie, van de wijze waarop ze de doelstellingen voor het voorbije jaar die werden 
geformuleerd in haar algemene beleidsnota heeft bereikt.

 

François Possemiers
Voorzitter van het Directiecomité 
April 2012
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2. De belangrijkste ontwikkelingen op wetgevend vlak 

Op wetgevend vlak stond het jaar 2011 in het teken van het 
derde energiepakket van de EU. De verordeningen die deel 
uitmaken van dit pakket, zijn in werking getreden op 3 maart 
2011 en de richtlijnen1 moesten tegen diezelfde datum om-
gezet zijn in de verschillende lidstaten. In België heeft deze 
omzetting zodanige vertraging opgelopen dat de CREG zich 
in bepaalde gevallen genoodzaakt zag om rechtstreeks toe-
passing te maken van de richtlijnbepalingen met directe 
werking. Het ging daarbij in de eerste plaats om het vast-
stellen van tariefmethodes, wat verderop uitgebreid wordt 
besproken onder het punt 3.1.3.3.

Reeds in 2010 had de CREG een aantal studies uitgevoerd 
waarin werd voorgesteld om de gas- en elektriciteitswetten2 
te wijzigen, in overeenstemming met de nieuwe Euro pese 
regel geving3. De inhoud van deze studies werd echter 
slechts in zeer beperkte mate weerspiegeld in het voor-
ontwerp van omzettingswet dat de regering vervolgens 
aannam en op 2 september 2011 als wetsontwerp indiende 
in het parlement. 

Gesterkt door het kritische advies van de Raad van State 
aangaande dit voorontwerp, heeft het Directiecomité 
in oktober 2011 een actualisering uitgebracht van zijn 
eerdere studies4. Deze geactualiseerde studies, waarvan 
de bevoegde Minister en de Commissie Bedrijfsleven van 
de Kamer een exemplaar hebben ontvangen, werden mee 
gevoed door de regelmatige gedachtewisselingen met 
regulatoren van andere EU-lidstaten en door de toelichting 
die vertegen  woordigers van de Europese Commissie 
verstrekten in diverse discussiefora.

In de studies werden onder meer tekstvoorstellen geformu-
leerd om:

-  de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de CREG 
te versterken, dit laatste onder andere op het vlak van de 
voorwaarden inzake aansluiting op en toegang tot de net-
ten (zowel het tarifaire als het technische aspect); 

-  de samenwerking met het nieuwe Europese agentschap 
ACER5 wettelijk te verankeren;

-  de activiteiten verbonden aan de productie en de levering 
van energie verder te scheiden van de netwerkactiviteiten 
(unbundling) en een procedure uit te werken voor de certi-
ficering van de netbeheerders door de regulator;

-  gebruik te maken van de in de richtlijnen voorziene mo-
gelijkheid voor lidstaten om een specifieke regeling voor 
gesloten distributienetten in de nationale wetgeving te 
voorzien, in casu onder de vorm van een bijzondere rege-
ling voor gesloten industriële netten.

Naar aanleiding van de behandeling van het wetsontwerp 
organiseerde de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer een 
reeks hoorzittingen waarop ook de CREG werd uitgenodigd. 
De CREG heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
haar bezwaren tegen het wetsontwerp uiteen te zetten en 
opnieuw de aandacht te vestigen op de risico’s verbonden 
aan een gebrekkige omzetting van de Europese richtlijnen. 
Naast een (nieuwe) veroordeling door het Hof van Justitie 
van de EU, dreigt de wetgever immers een bijkomende 
bron van rechtsonzekerheid en instabiliteit te creëren op de 
Belgische markten, terwijl zijn verklaarde bedoeling precies 
was om de bestaande onzekerheid weg te nemen. 

Uiteindelijk is het wetsontwerp evenwel zonder fundamen-
tele wijzigingen op 15 december 2011 goedgekeurd in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 22 december 
2011 in de Senaat, om pas in 2012 te worden gepubliceerd6. 
De algemene datum van inwerkingtreding is 21 januari 2012.

Op te merken valt dat de wet het lot van de bestaande uit-
voeringsbesluiten doorgaans ongeregeld laat, zelfs indien 
deze besluiten onvoldoende rechtsgrond ontlenen aan de 
gewijzigde wet. Nochtans had de CREG in haar studies ge-
wezen op het belang van deze problematiek. De rechtsgrond 
van bestaande uitvoeringsbesluiten kan net zozeer in het 
gedrang komen doordat de bewuste bepaling van de gas- of 
elektriciteitswet ten onrechte niet in overeenstemming is 
gebracht met het derde pakket (met andere woorden, wan-
neer een noodzakelijke wijziging niet is doorgevoerd). Dit is 
in het bijzonder aan de orde voor het technisch reglement7 
en de gedragscode8.

1    Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 
en de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG.

2  De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.  
3  Jaarverslag 2010, punt 2.7, p. 13.
4 Studies (F)111006-CDC-1111 en (F)111006-CDC-1112. 
5  Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
6  Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012).   
7  Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 
8  Koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas (Belgisch 
Staatsblad van 5 januari 2011).
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3. De elektriciteitsmarkt 

3.1. Regulering   

3.1.1. De elektriciteitsproductie 

3.1.1.1.  De vergunningen voor nieuwe 
productie-installaties 

n Het reglementaire kader

De bouw van nieuwe installaties voor elektriciteits productie 
is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een 
individuele vergunning afgeleverd door de Minister van 
Energie op voorstel van de CREG.

Het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de 
toekenning van individuele vergunningen voor de bouw 
van installaties voor de productie van elektriciteit werd, na  
advies9 van het Directiecomité, bij koninklijk besluit van 5 
augustus 201110 gewijzigd teneinde artikel 33 van de richtlijn 
2009/31/EG11 om te zetten. 

n De aanvragen ingediend bij de CREG

Het Directiecomité bracht in 2011 vier voorstellen12 uit met 
betrekking tot de toekenning van een productievergun-
ning. Het betrof de aanvragen van Greensky CVBA voor de  
bouw van een windturbinepark langs de E40 ter hoogte van 
Hannut, van Nest-Energie NV voor de bouw van twee STEG-
eenheden op de site van Evergem, van Eneco BV voor de 
bouw van twee STEG-eenheden en een piekeenheid op de 
site van Beringen en van Electrabel NV voor het ombouwen 
van een bestaande eenheid in Amercoeur tot STEG- 
eenheid. Op 31 december 2011 was er nog één aanvraag 
voor een individuele productievergunning in behandeling bij 
de CREG.

In 2011 kende de Minister vergunningen toe voor de uit-
breiding van een windmolenpark in Mettet/Fosses-la-ville 
door Electricité du Bois du Prince NV13 en voor de bouw 
van een warmtekrachtkoppelingseenheid in Langerbrugge 
(Gent) door Stora Enso Langerbrugge NV14, waarvoor het 

Directiecomité in 2010 voorstellen15 had uitgebracht, even-
als voor de projecten van Nest-Energie NV16, Eneco BV17, 
Greensky CBVA18 en Electrabel NV19, waardoor het bijko-
mende productievermogen dat in 2011 vergund is, in totaal 
ongeveer 2.350 MW bedraagt.

Naast de aanvragen voor nieuwe productievergunningen 
heeft het Directiecomité in 2011 tevens drie meldingen van 
controlewijziging ontvangen van Zandvliet Power NV, Dils 
Energie NV en T-Power NV. Voor de melding van Zandvliet 
Power NV heeft het Directiecomité reeds een voorstel20 aan 
de Minister van Energie voorgelegd. De meldingen van Dils 
Energie NV en T-Power NV waren nog in behandeling op 
31 december 2011.

3.1.1.2. De productie van offshore windenergie 

A. De domeinconcessies voor offshore windenergie 

n Het reglementaire kader

De procedure voor de toekenning van de domeinconcessie 
voor de meest noordelijke zone, die boven de Blighbank-
zone ligt en die werd geschorst ingevolge een bericht 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 
2010, werd heropend ten gevolge van de publicatie van het 
koninklijk besluit van 3 februari 2011 dat de coördinaten van 
de zone bestemd voor de inplanting van windturbines in de 
Noordzee wijzigt21.

Ten gevolge van het arrest van de Raad van State van 3 
februari 201122 tot schorsing van het ministerieel besluit 
van 24 maart 2010 houdende toekenning van een domein-
concessie aan de THV Seastar voor de bouw en exploitatie 
van een windmolenpark, is de Minister overgegaan tot de 
intrekking van dit besluit (en dus van de domeinconcessie 
toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Seastar) 
bij ministerieel besluit van 6 april 201123. In het besluit tot 
intrekking vraagt de Minister uitdrukkelijk aan de CREG 
om een nieuw advies te formuleren over de door de THV 
Seastar, de THV Electrabel-Jan De Nul, Evelop Belgium NV 

  9   Het Directiecomité bracht hierover per brief een positief advies uit.
10    Koninklijk besluit van 5 augustus 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de 

productie van elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2011).  
11  Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de 

Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad.
12  Voorstellen (E)110421-CDC-1059, (E)110519-CDC-1067, (E)110526-CDC-1068 en (E)110616-CDC-1075.
13  Ministerieel besluit van 14 februari 2011 (Belgisch Staatsblad van 21 februari 2011).
14  Ministerieel besluit van 18 februari 2011 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2011).
15  Voorstellen (E) 101202-CDC-1023 en (E)101125-CDC-1021.
16  Ministerieel besluit van 1 augustus 2011 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011).
17  Ministerieel besluit van 10 augustus 2011 (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2011).
18  Ministerieel besluit van 30 augustus 2011 (Belgisch Staatsblad van 8 september 2011).
19  Ministerieel besluit van 7 september 2011 (Belgisch Staatsblad van 16 september 2011).
20  Voorstel (E)110908-CDC-1102.
21  Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor 

de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het 
internationaal zeerecht (Belgisch Staatsblad van 17 februari 2011).

22  Raad van State, arrest nr. 210.981. 
23  Ministerieel besluit van 6 april 2011 tot intrekking van het ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconces-

sie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank (Belgisch Staatsblad van 
22 april 2011).

CREG Jaarverslag 2011



9

3. De elektriciteitsmarkt 

24 Advies (A)111027-CDC-1119.
25 Advies (A)111201-CDC-1128.
26 Jaarverslag 2009, punt 2.4.5.2, p. 18.
27 Jaarverslag 2010, punt 3.2.1.C, p. 34.
28 Voorstel (C)110217-CDC-1042.
29 Beslissing (B)110113-CDC-1033.
30 Voorstel (C)111208-CDC-1130.
31  Ministerieel besluit van 23 december 2011 tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële netto kost voorvloeiend uit de 

verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2011).

en Electrastar NV ingediende aanvragen conform de artike-
len 9 en 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 
“zoals van toepassing op het ogenblik dat zij haar oorspron-
kelijk advies diende te verlenen”.

n De aanvragen ingediend bij de CREG

De CREG ontving van het Bestuur Energie op 18 oktober 
2011 het verzoek een advies uit te brengen over de aanvraag 
van Northwind NV (voorheen Eldepasco NV) tot wijziging van 
de domeinconcessie die verleend is bij ministerieel besluit 
van 15 mei 2006 en gewijzigd is bij ministerieel besluit van 
24 maart 2010. Northwind NV overweegt een correctie van 
de lengtecoördinaat van een grenspunt van de concessie-
zone en een verplaatsing van het transformator platform. 
Na analyse van het dossier stelt het Directie comité vast 
dat de correctie van de lengtecoördinaat van het grenspunt 
het rechtzetten van een materiële fout betreft en dat de 
verplaatsing van het transformatorplatform een marginale 
wijziging is die geen invloed heeft op de essentiële ken-
merken van het project en zelfs de kwaliteit van het project 
ten goede komt. Bijgevolg brengt het Directiecomité een  
gunstig advies24 uit voor de door Northwind NV voor gestelde 
wijzigingen.

Op 13 juli 2011 ontving de CREG het verzoek van het 
Bestuur Energie een advies uit te brengen over de aanvra-
gen van Electrastar NV, de THV Mermaid en Northwester 
2 NV tot het bekomen van een domeinconcessie boven 
de Blighbank. In zijn advies25 heeft het Directiecomité de 
zes toekenningscriteria behandeld en hierop opmerkingen 
gegeven. In verband met de kwaliteit van de projecten op 
technisch gebied stelt het Directiecomité zich de vraag of 
het voorgestelde project van één van de aanvragers op tech-
nisch vlak wel voldoet aan dit toekenningscriterium omdat 
het project de zone efficiënter zou kunnen benutten.

B.  De groenestroomcertificaten en de garanties van 
oorsprong

In maart 2009 heeft het Directiecomité een voorstel van 
koninklijk besluit goedgekeurd dat tot doel heeft een federaal 
systeem van garanties van oorsprong in te voeren voor 
elektriciteit opgewekt door offshore windmolenparken26.

In mei 2010 heeft het Directiecomité een voorstel van 
koninklijk besluit goedgekeurd dat de methode voor de 
meting en berekening van de nettoproductie van groene 
stroom verduidelijkt27.

In 2011 heeft de Minister van Energie aan de CREG een 
nieuw globaal voorstel gevraagd ter vervanging van de twee 
eerdere voorstellen. Op 17 februari 2011 bracht de CREG een 
nieuw voorstel28 uit. Dit voorstel bevatte naast de invoering 
van een systeem van garanties van oorsprong en de aan-
passing van de methode voor de berekening van de groene 
stroom, ook de schrapping van de aankoopverplichting voor 
groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd uit 
onshore hernieuwbare energiebronnen en de mogelijkheid 
om de minimumprijzen te herzien in functie van de aanslui-
tingsmodaliteiten en van de rentabiliteitsevaluaties.

Ten slotte heeft het Directiecomité in 2011 ook een beslis-
sing29 genomen omtrent de toekenning van groenestroom-
certificaten voor de geïnstalleerde offshore windmolens 
van Belwind NV op de Blighbank. Het gaat om de laatste 
principebeslissing voor de eerste fase van het Belwind pro-
ject waarin ondermeer de datum wordt vastgesteld vanaf 
dewelke de windmolens voldoen aan de voorwaarden om 
groenestroomcertificaten te verkrijgen. 

Het geïnstalleerde vermogen aan offshore windmolens 
is in 2011 niet gewijzigd en bedraagt in totaal 195,9 MW  
bestaande uit 30,9 MW voor de zes windmolens van  
C-Power NV die reeds in 2009 werden gebouwd en 
165 MW voor de 55 windmolens die door Belwind in 
2010 werden gebouwd. Tenslotte werd in 2011 door beide 
offshore windmolenparken samen 706.466  MWh netto 
geproduceerd, waarvoor tussen februari 2011 en januari 
2012 groenestroomcertificaten werden toegekend ter 
waarde van 75.591.860 euro.

Tot slot heeft het Directiecomité in december 2011 een 
voorstel30 opgesteld betreffende de berekening van de toe-
slag bestemd om de reële nettokost te compenseren die 
door de transmissienetbeheerder gedragen wordt naar aan-
leiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene-
stroomcertificaten in 2012. Op basis van de hoeveelheid 
bruto begrensde energie aangekondigd in het tarief voorstel 
2012-2015 van de transmissienetbeheerder, heeft het 
Directiecomité voorgesteld om de toeslag vast te leggen 
op 1,0808 euro/MWh voor 2012. Dit voorgesteld bedrag ligt 
38% hoger dan dat van de toeslag voor het jaar 2011. De 
voornaamste reden voor deze verhoging moet worden toe-
geschreven aan de graduele verhoging in de loop van 2012 
van het geïnstalleerde vermogen van het park van C-Power: 
van 30,9 MW tot 215,4 MW. Dit bedrag werd vastgelegd in 
het ministerieel besluit van 23 december 201131.

CREG Jaarverslag 2011



10

3. De elektriciteitsmarkt 

C. De steunmaatregelen ter bevordering van groene energie

Studie over de analyse van de kosten en onrendabele 
topberekening voor offshore wind in België

In navolging van de studie32 over de verschillende onder-
steuningsmechanismen voor groene stroom in België 
onderzoekt het Directiecomité in deze studie33 de federale 
minimumprijs voor offshore windenergie. Om de productie 
van hernieuwbare energie op zee te bevorderen werd 
op federaal niveau een systeem voor de toekenning van 
groene stroomcertificaten opgezet. Via het  koninklijk besluit 
van 16 juli 200234 zijn volgende minimumaankoopprijzen 
voor offshore windenergie vastgelegd: 
•  107 euro/MWh voor de elektriciteit opgewekt met installa-

ties die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie 
voor de productie die voortvloeit uit de eerste 216 MW 
geïnstalleerd;

 �•  90 euro/MWh voor de productie die voortvloeit uit een 
geïnstalleerde capaciteit boven de eerste 216 MW.

De gemiddelde waarde van groenestroomcertificaten be-
draagt 102,24 euro/MWh  voor een park van 300 MW. De 
assumpties en de berekeningswijze voor bovenstaande 
mini mumprijzen zijn tot op heden onbekend voor het 
Directie comité. Zowel de Minister van Energie als de 
exploitanten van de offshore parken kunnen hierop niet 
antwoorden. Daarom heeft het Directiecomité getracht 
deze gemiddelde minimumaankoopprijs te reconstrueren. 
Dit is gebeurd op basis van internationale studies en input 
over de kosten en de opbrengsten door de huidige Belgische 
offshore exploitanten. Op basis van deze assumpties is de 
onrendabele top 102,11 euro/MWh waarbij een rendement 
van 12,00% op het eigen vermogen wordt gerealiseerd. De 
huidige offshore parken worden gerealiseerd op basis van 
projectfinanciering. Deze vorm van financiering brengt mee 
dat dezelfde risico’s (namelijk de generatie van cashflow) 
door zowel de banken, de aandeelhouders als de verzeke-
raars worden afgedekt. Door dergelijke risicodekking, maar 
vanuit drie afzonderlijke invalshoeken, ontstaan kosten die 
hetzelfde risico mogelijk meerdere malen vergoeden. Een 
oplossing hiervoor is over te gaan op een andere financie-
ringsvorm (balance sheet financiering of gebruik te maken 
van een fonds gespijsd door de nucleaire taks) of door het 
totale investeringsbedrag te verkleinen zodat het risico voor 
de aandeelhouders en banken kleiner wordt. Dit kan door de 

elektrische infrastructuur (zeekabels en elektrische uitrus-
ting) te bundelen bij één gereguleerde netbeheerder voor 
alle offshore parken. Het Directiecomité stelt ook de huidige 
levensduur van de offshore parken in vraag. Indien blijkt dat 
door regelmatig onderhoud de parken langer operationeel 
zijn dan 20 jaar, zijn er bijkomende opbrengsten voor de 
exploitant die leiden tot een lagere minimumprijs of onren-
dabele top. Het koninklijk besluit van 20 december 200035 
voorziet ook in een maximale levensduur van 30 jaar. Ten-
slotte geeft het Directiecomité de mogelijke impact weer 
van enkele scenario’s op de onrendabele top. Indien de 
zeven concessiehouders samen een optimale elektrische 
basis infrastructuur realiseren (die na 20 jaar wordt overge-
dragen aan een gereguleerde marktpartij) is de onrendabele 
top 96,99 euro/MWh. Een daling van de CAPEX met 5,00% 
en een lagere OPEX vanaf jaar 16, verlagen de onrendabele 
top tot 91,12 euro/MWh. Bij het eventueel schrappen van de 
ontmantelingprovisie en het verlengen van de concessie tot 
30 jaar, is de onrendabele top 83,68 euro/MWh.

Studie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen 
op de Belgische elektriciteitsprijs 

In de discussie over de subsidiekost van de zonnepanelen 
wordt het argument gebruikt dat de zonnepanelen zorgen 
voor een daling van de prijspieken op de elektriciteitsmarkt. 
In deze studie36 wordt een schatting gemaakt van de gemiddel-
de daling van de Belpex DAM-prijs ten gevolge van de installatie 
van de zonnepanelen. Er wordt gerekend met een geïnstalleerd 
vermogen van 800 MW. Tevens wordt de impact geschat  
voor de Belgische consument. Vervolgens werd een 
vergelijking gemaakt met een subsidie van een andere 
technologie, namelijk een stoom- en gascentrale (STEG). 
Het resultaat van de studie is dat de subsidiekost van 
de zonne panelen door de consument voor 19-24% zou 
gerecupereerd kunnen worden via een daling van de elek-
triciteitsprijs. De subsidie kost van een STEG zou door de 
consument voor 609% gerecupereerd kunnen worden, 
of een recuperatie graad die 25 tot 32 keer hoger is dan 
bij zonne panelen. Let wel, deze studie vindt haar waarde 
voornamelijk in de relatieve impact van de zonnepanelen 
vergeleken met die van een STEG, en niet zozeer in de  
absolute waarde van de graad van kostenrecuperatie. 

32  Studie (F)100520-CDC-966.
33  Studie (F)111027-CDC-1061.
34  Koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.
35   Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie 

van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.
36  Studie (F)110506-CDC-1062.
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3.1.2. De elektriciteitslevering

3.1.2.1.  De afnemers aangesloten op het federale 
transmissienet 

Tabel 1 toont het marktaandeel van Electrabel NV en de 
overige leveranciers inzake netto-elektriciteitslevering37 aan 
de grote industriële afnemers aangesloten op het federaal 
transmissienet (net met een spanning hoger dan 70 kV). 
Volgens een eerste raming bedraagt het marktaandeel van 
Electrabel NV ongeveer 90,2% in 2011, wat neerkomt op 
een toename met ongeveer 1,5 procentpunt ten opzichte 
van 2010. Het totale volume aan energie dat door de eind-
afnemers van het transmissienet werd afgenomen, daalde 
van 13.714,0 GWh in 2010 tot 12.957,6 GWh in 2011. In 2011 
veranderden er op het federale transmissienet geen toe-
gangspunten van leverancier.

E.ON Energy Trading SE, EGL France & Benelux NV, GDF 
Suez Trading SAS, Total Gas and Power Limited, Société 
Européenne de Gestion de l’Energie SA, ArcelorMittal 
Energy SCA en Eneco België BV39.

Op 31 december 2011 waren er twintig leveranciers in 
het bezit van een federale vergunning voor de levering 
van elektriciteit aan afnemers aangesloten op het 
transmissienet, namelijk: Anode BV, ArcelorMittal Energy 
SCA, Duferco Energia SRL, EGL France & Benelux NV, 
Electrabel NV, Eneco België BV, Enovos Luxembourg SA, 
E.ON Belgium NV, E.ON Energy Sales GmbH, E.ON Energy 
Trading S.E., Essent Belgium NV, Essent Energy Trading BV, 
GDF Suez Trading SAS, Nuon Belgium NV, Pfalzwerke AG, 
RWE Energy Belgium BVBA, RWE Supply & Trading GmbH, 
Société Européenne de Gestion de l’Energie NV, SPE NV en 
Total Gas & Power Ltd.

37  Deze cijfers houden geen rekening met de energie die rechtstreeks door lokale productie wordt geleverd noch met de klanten die in het Groothertogdom Luxemburg gelegen zijn.
38  Voorstellen (E)110203-CDC-1038 (E.ON Energy Trading SE), (E)110407-CDC-1057 (EGL France & Benelux SA), (E)110714-CDC-1090 (GDF Suez Trading SAS), (E)110811-CDC-1094 (Total Gas and 

Power Limited), (E)110811-CDC-1095 (Société Européenne de Gestion de l’Energie SA), (E)111020-CDC-1115 (Eneco België BV) en (E)111020-CDC-1117 (ArcelorMittal Energy SCA).
39  Ministeriële besluiten van 1 februari 2011 met betrekking tot Essent Belgium NV (Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011), van 1 februari 2011 met betrekking tot Enovos Luxembourg SA 

(Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011), van 18 maart 2011 met betrekking tot E.ON Energy Trading SE, van 8 juni 2011 met betrekking tot EGL France & Benelux NV, van 25 augustus 2011 met 
betrekking tot GDF Suez Trading SAS, van 15 september 2011 met betrekking tot Total Gas and Power Limited (Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012), van 15 september 2011 met betrekking 
tot Société Européenne de Gestion de l’Energie SA, van 28 november 2011 met betrekking tot ArcelorMittal Energy SCA (Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012) en van 1 december 2011 met 
betrekking tot Eneco België BV (Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012).

40  Ministeriële besluiten van 1 juni 2004 (elektriciteit) en 15 februari 2005 (aardgas).

Tabel 1: Nettolevering aan de afnemers aangesloten op het federale transmissienet voor de jaren 2008 tot en met 2011

Leveranciers Verbruikssites  
1 jan. 2011

Verbruikssites 
31 dec. 2011

Afgenomen 
energie in 2008 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 2009 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 2010 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 2011 

(GWh)

Electrabel NV 70 69
11.470,3 

(84,0%)

10.806,5

(87,6%)

12.162,7

(88,7%)

11.693,1

(90,2%)

Andere leveranciers 15 16
2.183,3

(16,0%)

1.526,3

(12,4%)

1.551,2

(11,3%)

1.264,5

(9,8%)

Totaal 81* 81* 13.653,6 12.332,8 13.714,0 12.957,6

* Vier verbruikssites werden gelijktijdig door twee leveranciers bevoorraad Bron: Elia (voorlopige gegevens, januari 2012)

De federale leveringsvergunningen voor elektriciteit worden 
door de Minister van Energie op voorstel van de CREG toe-
gekend voor een periode van vijf jaar. In 2011 ontving het 
Directiecomité vergunningsaanvragen van EGL France & 
Benelux NV, van Total Gas and Power Limited (die verwor-
pen werd), van GDF Suez Trading SAS (voorheen Gaselys), 
van Total Gas and Power Limited (die aanvaard werd), van 
Société Européenne de Gestion de l’Energie NV, van Eneco 
België BV, van ArcelorMittal Energy SCA en van Energie I&V 
België BVBA. Het Directiecomité bracht hiervoor in de loop 
van 2011 in totaal zeven voorstellen uit38. Eén voorstel be-
treft de aanvraag van E.ON Energy Trading SE die eind 2010 
werd ingediend. Op 31 december 2011 was er nog één aan-
vraag voor een federale leveringsvergunning in behandeling 
bij de CREG.

De Minister leverde in de loop van het jaar 2011 vergunningen 
af voor Essent Belgium NV, Enovos Luxembourg SA, 

3.1.2.2. De maximumprijzen 

In België werd een systeem van maximumprijzen ingevoerd 
voor twee soorten eindafnemers: de beschermde eindaf-
nemers en de niet-beschermde eindafnemers wiens leve-
ringscontract werd opgezegd door hun leverancier. 

De distributienetbeheerders verzekeren de bevoorrading 
van de niet-beschermde eindafnemers wiens leverings-
contract werd opgezegd door hun leverancier tegen de 
maximumprijs die als volgt werd vastgelegd: energieprijs 
+ transmissienet- of vervoerstarief + distributienettarief + 
marge40. De distributienetbeheerder gebruikt de tariefgege-
vens van deze leveranciers, met een minimumaandeel van 
3%, die in zijn distributiezone actief zijn. Alle berekeningen 
omvatten de leveranciers die aan minstens 90% van de re-
sidentiële toegangspunten leveren. 
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Elke distributienetbeheerder met gedropte niet-beschermde 
eindafnemers maakt aan de CREG, ten laatste eind juni en 
eind december, de tarieven over die van toepassing zijn op 
deze eindafnemers voor een periode van zes maanden. 
Deze tarieven worden opgesteld volgens een eenvormige 
berekeningsmethode die door de CREG werd opgesteld in 
2010, op basis van de beslissingen van het Directie comité41 

die werden genomen met toepassing van voormelde 
ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en 15 februari 2005. De 
uniformisering van de berekeningsmethode was nodig om-
dat de distributienetbeheerders tot 2010 sterk verschillende 
referentietarieven en berekeningsmethodes gebruikten. 

De distributienetbeheerder en/of de leverancier zijn ook be-
last met de bevoorrading van de beschermde eindafnemers 
aan een maximumprijs die door de CREG wordt vastgesteld 
voor een periode van zes maanden42. De leverancier wordt 
vergoed voor de verplichting om tegen normale tarieven te 
leveren. De marge voor de distributienetbeheerder is een 
bedrag dat wordt opgeteld bij de som van de componenten 
energie, vervoer en distributie, indien deze som lager is dan 
het gemiddelde van de prijs toegepast voor een categorie 
van gelijksoortige afnemers van de leveranciers in de zone 
van de distributienetbeheerder. In dit geval is deze marge 
gelijk aan het verschil tussen dat gemiddelde en de som van 
de drie eerste delen van de plafonnering van de prijzen. In 
de andere gevallen is de marge nul.

Studie over het ontwerp van wettekst voor het ‘Vang
net’ tegen niet verantwoorde schommelingen van de 
energieprijzen 

In deze studie43, gerealiseerd in mei 2011, formuleert het 
Directiecomité zijn opmerkingen bij de “Ontwerptekst voor 
het ‘Vangnet’ tegen niet verantwoorde schommelingen 
van de energieprijzen” die het door de Minister per brief 
van 8 april 2011 werd toegestuurd. Op 18 maart 2011 be-
sliste de Ministerraad om de invoering van het mechanisme 
van vangnetregulering op de Belgische energiemarkt goed 
te keuren. Dit komt erop neer dat de energieleveranciers 
zich in de toekomst moeten onderwerpen aan het toezicht 
door de CREG op aanpassingen van de energieprijzen en 
wijzigingen van de prijsformules voor gezinnen en kmo’s, 
met als doel het beschermen van de eindklanten tegen 
onredelijke prijsstijgingen. Bij de bovenvermelde aankondi-
ging door de Ministerraad werd duidelijk gerefereerd naar 
het mechanisme van vangnetregulering zoals dit bestaat in 
Nederland. Bij een eerste lezing van de ontwerptekst blijkt 
echter dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de 
Nederlandse invulling en de voorgestelde invulling in het 
ontwerp van Belgische wetgeving. In Nederland vallen alle 

nieuwe tarieven onder dezelfde noemer en wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen indexeringen en andere prijs-
stijgingen. Er wordt in Nederland ook niet gekeken naar de 
stijging van een tarief, maar elk nieuw tarief wordt afzonder-
lijk behandeld omdat het best mogelijk is dat bepaalde  
contracten met ‘oude’ tarieven nog een tijd blijven bestaan. 
Enkel de nationale regulator is bevoegd voor de volledige 
vangnetregulering en er wordt een ex ante benadering toe-
gepast (en niet een ex post benadering zoals in de Belgische 
ontwerptekst). Ten slotte controleert de Nederlandse Ener-
giekamer niet enkel de correcte toepassing van formules 
maar waakt zij over de volledige inhoud en samenstelling 
van de voorgestelde tarieven. Deze vijf punten hebben tot 
gevolg dat bij een eventuele goedkeuring van het ontwerp 
van wettekst het Belgische mechanisme nog zeer moeilijk 
vergelijkbaar zal zijn met het Nederlandse systeem en dat 
een verwijzing ernaar niet langer relevant zal zijn. Besluitend 
stelt het Directiecomité dat de ontwerptekst de leveranciers 
de garantie geeft dat geen enkele prijsstijging zal worden  
geweigerd, dat de ontwerptekst onnodig de Nationale 
Bank van België en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
bij de vangnetregulering betrekt, dat de ontwerptekst  
beter het ex ante principe zou toepassen en beter de hoogte 
van de tarieven zou beoordelen, eerder dan de stijging van 
de tarieven. De ontwerptekst creëert ten slotte slechts de 
illusie dat de CREG de tarieven controleert en is eerder een 
vangnet voor de leveranciers dan voor de consumenten. 

3.1.2.3. De indexeringsparameters 

Het Directiecomité berekent de parameters voor de in-
dexering van de elektriciteitsprijs (Nc en Ne) ter verificatie 
van en ter vergelijking met de andere parameters die de 
elektriciteitsleveranciers gebruiken. Het heeft de publicatie 
ervan sinds april 2011 stopgezet uit de overweging dat de 
elementen voor de berekening ervan de reële kosten niet 
meer voldoende weergeven.

Naar aanleiding van zijn studie44 over de kwaliteit van de 
parameter Nc, heeft het Directiecomité besloten om de 
representativiteit te analyseren van de parameters die Ebem 
gebruikt. Deze studie45 bestaat uit twee delen: het eerste 
deel beschrijft de gebruikte parameters en de tariefformu-
les die Ebem aan zijn afnemers aanbiedt. Het tweede deel 
beschrijft de uitgevoerde analyses om de representativiteit 
van de parameter END en de tariefformules te evalueren. 
Deze analyses hebben tot de volgende conclusies geleid. 
Vooreerst blijkt uit de analyse van de huidige bevoorradings-
portefeuille van Ebem dat de parameter END die de leveran-
cier in zijn tariefformule hanteert, representatief is voor de 
bevoorrading: hij verzekert zowel een uitstekende correlatie 

41  Beslissingen (B)100429-CDC-964 (elektriciteit) en (B)100429-CDC-965 (aardgas).
42  Ministeriële besluiten van 30 maart 2007. 
43 Studie (F) 110506-CDC-1064.
44 Studie (F)100909-CDC-948.
45 Studie (F)110303-CDC-1047.
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met de prijs die Ebem voor de energie betaalt, als een 
transparantie met betrekking tot de ontractuele aankoop-
voorwaarden. Daarnaast maakte de vergelijking tussen de 
kosten (bevoorradingskosten en algemene kosten) en de 
tari faire opbrengsten (bepaald volgens de tariefformules 
van Ebem gebaseerd op de parameters END en Ne) het 
mogelijk om de marge te schatten en heeft ze aangetoond 
dat de huidige tariferingswijze van Ebem geen overdreven 
winst oplevert en dat de structuur van de tariefformule sterk 
verband houdt met de kostenstructuur van de leverancier.

3.1.3.  De regulering van de transmissie en de 
distributie

3.1.3.1.  De ontvlechting en certificering van de 
transmissiesysteembeheerder en corporate 
governance 

A. De ontvlechting van de transmissiesysteembeheerder 

De nieuwe ontvlechtingsregels voor transmissiesysteem-
beheerders vormen één van de belangrijke grote pijlers van 
het derde Europese energiepakket. Uitgaande van de vast-
stelling dat de ontvlechtingsregels vervat in de voorgaande 
Europese gas- en elektriciteitsrichtlijnen niet geleid hadden 
tot een effectieve ontvlechting van transmissiesysteem-
beheerders, werden in het derde Europese energiepakket 
nieuwe, verdergaande regels vastgelegd voor de effectieve 
scheiding tussen netwerkactiviteiten enerzijds en produc-
tie- en leveringsactiviteiten anderzijds (ontvlechting), met  
als doel het risico op belangenconflicten en discrimine-
rend gedrag bij de exploitatie van de netten te voorkomen, 
investe ringen in netwerkinfrastructuur op niet-discrimine-
rende wijze te bevorderen, evenals te zorgen voor eerlijke 
toegang tot het net voor nieuwkomers en voor transparan-
tie op de markt.  Daartoe werden in de richtlijnen van het 
derde pakket verschillende ontvlechtingsmodellen voor-
zien: ten eerste, het model van de eigendomsontvlechting 
(“ownership unbundling”), als uitgangspunt,  en -in afwij-
king daarvan- het zgn. ISO systeem (“Independent System 
Operator”) en het ITO systeem (“Independent Transmission 
Operator”), met daarnaast nog een specifieke afwijkings-
mogelijkheid, het zgn. “ITO+”systeem.

Bij de omzetting van deze richtlijnbepalingen werd er 
door de Belgische wetgever, zowel voor het beheer van 
het transmissiesysteem voor elektriciteit als van dat voor 
aardgas, voor geopteerd om de eigendomsontvlechting (of 
“ownership unbundling”) als enige ontvlechtingsmodel in 
de Belgische wetgeving op te nemen. Wat Elia en Fluxys 
betreft was er op het ogenblik van de omzettingswet de 

facto overigens geen andere optie meer dan het model van 
eigendomsontvlechting.  

Reeds in 2010 had de CREG een eerste reeks voorstellen 
gedaan voor de omzetting van de richtlijnbepalingen m.b.t. 
ontvlechting en certificering door tekstvoorstellen voor 
de aanpassing van de in voege zijnde elektriciteitswet te 
formuleren46. In 2011 bracht de CREG een actualisering 
van deze studies47 uit, onder meer naar aanleiding van 
het advies van de Raad van State bij het voorontwerp 
van wet.  Bij haar deelname aan de hoorzittingen in het 
parlement georganiseerd door de Commissie Bedrijfsleven 
van de Kamer in het najaar van 2011, heeft de CREG ook 
een heel aantal opmerkingen en kritieken geformuleerd 
bij de voorgestelde wetsartikelen m.b.t. de ontvlechting 
en certificering van transmissiesysteembeheerders zoals 
opgenomen in het wetsontwerp dat ter bespreking voorlag. 
Zie in dit verband ook punt 2 van dit verslag. 

B. De certificering van de transmissiesysteembeheerder

De nieuwe ontvlechtingsregels van het derde Europe-
se energiepakket omvatten ook de vereiste van certifi-
cering van de transmissiesysteembeheerders door de 
nationale regulator.  Deze nieuwe regels bepalen onder 
meer dat bedrijven die eigenaar zijn van een transmissie-
systeem, gecertificeerd moeten worden door de nationale  
regulerende instantie als zijnde in overeenstemming met 
de ontvlechtings vereisten, voordat zij door de lidstaten 
aangewezen kunnen worden als transmissiesysteem-
beheerders. Dit nieuwe certificeringssysteem houdt tevens 
een permanent toezicht door de nationale regulator in op 
de voortdurende naleving van de ontvlechtingsvereisten 
door de transmissie systeembeheerders.  Dit vormt een 
belangrijke nieuwe taak voor de CREG als nationale regule-
rende instantie, die eveneens het voorwerp uitmaakt van de 
voormelde omzettingswet van 8 januari 2012.

M.b.t. dit nieuwe certificeringssysteem publiceerde de 
Europese Commissie in september 2011 een working paper 
met praktische richtlijnen over hoe zij kennisgevingen van 
ontwerpbeslissingen m.b.t. certificering, die haar ter ad-
vies worden voorgelegd door nationale regulatoren, zal 
behandelen48. 

Op Europees niveau nam de CREG in 2011 actief deel aan 
verscheidene gezamenlijke CEER-EC werkgroepen ter be-
spreking van vragen en problemen gerezen i.v.m. de inter-
pretatie en concrete toepassing van de certificeringscriteria 
en -procedure vervat in de richtlijnartikels.  

46 Jaarverslag 2010, punt 2.7, p. 13. 
47 Studie (F)111006-CDC-1111 en (F)111006-CDC-1112.
48 Commission Staff working paper on certification of Transmission System Operators of networks for Electricity and natural gas in the European Union, 21 september 2011.
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In het najaar van 2011 werden, op initiatief van de CREG, 
reeds informele besprekingen opgestart met de huidige 
beheerder van het transmissienet, Elia, ter voorbereiding 
van de formele certificeringsprocedure die zal dienen te 
gebeuren na de inwerkingtreding van de Belgische omzet-
tingswet in 2012.

C. Corporate governance 

De CREG bestudeerde en becommentarieerde het activi-
teitenverslag van het Corporate governance-comité 
van Elia voor het jaar 2010 (toezicht op de toepassing 
van de artikelen 9 en 9ter  van de elektriciteitswet en 
evaluatie van de doel treffendheid ervan ten aanzien van 
de eisen van onafhankelijk heid en onpartijdigheid van de 
transmissienetbeheerder).

In 2011 bracht het Directiecomité eensluidende adviezen49  
uit over de benoeming van een onafhankelijke bestuurder 
bij Elia en de herbenoemingen van de zeven onafhankelijke 
bestuurders binnen Elia. 

Verder bracht het in 2011 eveneens eensluidende adviezen50 

uit over de hernieuwingen van het mandaat van de twee 
commissarissen bij Elia. 

Het verslag van de Compliance Officer waarin de maat-
regelen worden beschreven die door Elia in 2010 worden 
genomen om te garanderen dat elke discriminerende han-
deling is uitgesloten en te voorzien in een adequate opvol-
ging van het verbintenissenprogramma, zoals bepaald in 
artikel 8, §2, van de elektriciteitswet, werd door het Directie-
comité onderzocht en hierbij werd geen enkele opmerking 
geformuleerd. 

3.1.3.2. De technische werking  

A.  De aansluiting en toegang

Wat de contracten van toegangsverantwoordelijke en de 
toegangscontracten betreft, heeft het Directiecomité de 
goedkeuring van twee voorstellen tot wijziging van de al-
gemene voorwaarden van deze contracten geweigerd 
omdat ze betrekking hadden op vraagstukken die worden 
behandeld in het tariefvoorstel 2012-2015, dat op het ogen-
blik van de beslissing nog door het Directiecomité werd 
onderzocht51. Indien het Directiecomité zich binnen de wet-
telijke termijn had uitgesproken over deze twee voorstellen 
tot wijziging, dan zou het vooruit gelopen hebben op de 

beoordelingsbevoegdheid waarover het beschikt in het ka-
der van dit tariefvoorstel. Nadat het tariefvoorstel 2012-2015 
was goedgekeurd heeft Elia de voorstellen tot wijziging 
van de algemene voorwaarden van deze contracten eind 
december opnieuw ingediend en begin januari 2012 wer-
den ze door het Directiecomité goedgekeurd52 om ze op 
1 januari 2012 van kracht te laten worden.

B. De balancerings- en ondersteunende diensten

Het reservevermogen

Elia dient over te gaan tot de evaluatie en de bepaling van 
het primaire, secundaire en tertiaire reservevermogen dat 
bijdraagt tot het waarborgen van de veiligheid, de betrouw-
baarheid en de efficiëntie van het transmissienet in de 
regel zone. Zij moet haar evaluatiemethode en het resultaat 
ervan ter goedkeuring meedelen aan de CREG. 

In mei 2011 keurde het Directiecomité het voorstel van Elia 
goed betreffende de evaluatiemethode van het primaire, 
secundaire en tertiaire reservevermogen en het resultaat 
van de toepassing ervan voor 201253. 

Het Directiecomité heeft deze beslissing echter gekoppeld 
aan beschouwingen die onder meer betrekking hebben op 
een verbetering van de nieuwe voorgestelde evaluatie-
methode, op de noodzaak om andere gegevens te 
verzamelen om deze methode meer te laten renderen, op de 
noodzaak voor Elia om in elke periode van het jaar te beschik-
ken over volumes conform de beslissingen van de CREG, 
op de noodzaak voor Elia om te beschikken over gegevens 
over alle intermitterende productie in België, met inbegrip 
van deze die in de netten van de distributienet beheerders 
werd geïnjecteerd, op de internationale uitbreiding van de 
activering van bepaalde reserves, op de deelname van kern-
centrales en de industriële klanten aan de reserves en op de 
noodzaak om toe te zien op de kwaliteit van de regeling van 
de zone naar aanleiding van de toepassing van de nieuwe 
methode voor de evaluatie van de nodige volumes.

De aangeboden prijzen en volumes voor de onder
steunende diensten door de leveranciers van de diensten 

Het Directiecomité heeft op 19 april 2011 het verslag van 
Elia ontvangen over de in 2012 aangeboden prijzen voor de 
ondersteunende diensten. De beschouwde ondersteunende 
diensten omvatten het primaire, secundaire en tertiaire 
regelvermogen, de regeling van spanning (gedeeltelijk) en 

49 Adviezen (A)110224-CDC-1044 en (A)110630-CDC-1080 tot 1086.
50 Adviezen (A)110512-CDC-1065 en (A)110512-CDC-1066.
51 Beslissingen (B)111110-CDC-1125 en (B)111110-CDC-1126. 
52 Beslissingen (B)120112-CDC-1135 en (B)120112-CDC-1136. 
53 Beslissing (B)110519-CDC-1056.
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de actieve verliezen in de netten van Elia met een spanning 
lager dan of gelijk aan 70 kV. De andere ondersteunende 
diensten maken in 2012 nog steeds het voorwerp uit van 
meerjarencontracten. 

Op basis van dit verslag heeft het Directiecomité in okto-
ber 2011 op eigen initiatief een advies54 gegeven en dit op-
gestuurd aan de Minister van Energie en Elia. In dit advies 
merkt het Directiecomité op dat de aangeboden volumes 
voor het primaire regelvermogen van de frequentie, voor 
het regelvermogen van het evenwicht van de zone en voor 
de tertiaire reserve onvoldoende zijn ten opzichte van de 
volumes goedgekeurd in bovenvermelde beslissing van mei 
201155. Een evolutie van de methode voor de waardering 
van de reservering van de primaire en secundaire reserves 
wordt eveneens voorgesteld en toegepast. 

Het Directiecomité stelt dat de analyses die het heeft uitge-
voerd in het kader van het advies niet toelaten te bevesti-
gen dat de prijzen die werden aangeboden voor de primaire, 
secundaire en tertiaire reserves manifest onredelijk zijn.  Het 
voegt er wel aan toe dat het een jaarlijkse ex post controle 
zal organiseren om te controleren of de nieuwe methode 
niet leidt tot een afwijking van de reservatieprijzen. 

Bovendien, in geval men net zoals in 2009 zou gaan naar 
een ministerieel besluit om de verdeling van de volumes en 
de prijzen vast te leggen, geeft het advies enkele richtlijnen 
voor de verdeling van de volumes, evenals enkele sugges-
ties voor de bepaling van de prijzen. 

Tot slot stelt het Directiecomité vast dat andere evoluties 
nodig zijn om in België de totstandkoming van een 
voldoende liquide reservemarkt te bevorderen en stelt het 
ter zake enkele pistes voor. 

De balancing

De transmissienetbeheerder heeft de taak om het even-
wicht tussen vraag en aanbod van elektrisch vermogen in 
de regelzone te bewaken, te handhaven, en desgevallend 
op elk moment te herstellen, onder meer ten gevolge van 
eventuele individuele onevenwichten die worden veroor-
zaakt door de verschillende toegangsverantwoordelijken. 
Elia dient een voorstel van werkingsregels van de markt be-
stemd voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten 
ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG.

In december 2011 heeft het directiecomité het voorstel 
van Elia voor 2012 goedgekeurd56. Het voorgestelde 
mechanisme is in werking getreden op 1 januari 2012.

Geactiveerde volumes en concentratie57 

In 2011 zijn de activeringen ter compensatie van de oneven-
wichten van de regelzone met 23,0% gestegen in verge-
lijking met 2010, en bedroegen ze 1.110 GWh. Het aandeel 
van de secundaire reserves in deze activeringen bedraagt 
67,3% in 2011, tegenover 76,0% in 2010 en 95,2% in 2009. 
Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat het 
overgrote deel van de stijging van de activeringen in 2011 
te wijten is aan incremental en decremental bids, die met 
76,3% verhoogd zijn ten opzichte van 2010.

In 2011 vertegenwoordigde de activering door transmissie-
netbeheerders van buitenlandse reserves voor Elia 2,6% van  
haar activeringen ter compensatie van de onevenwichten van 
de regel zone, tegenover 1,6% in 2010. Dit betekent in termen 
van volume een verhoging van 100% tegenover 2010. 

De HHI-index betreffende de aangeboden secundaire en ter-
tiaire reserves op de productie-eenheden bedraagt 4.510 in 
2011, tegenover 3.750 in 2010 en 5.800 in 2009. De active-
ringen betreffende deze middelen vertegenwoordigen 97,3% 
van de totale energie die in 2011 ter compensatie van de on-
evenwichten van de regelzone werd geactiveerd, terwijl deze 
in 2010 nog goed waren voor 97,9% en in 2009 voor 99,0%.

De stijging van de HHI-index is te wijten aan de stijging van 
het relatieve aandeel van Electrabel en de relatieve daling 
van de aandelen van de andere spelers en dit ondanks de 
komst van twee nieuwe spelers, RWE en T-Power, op de 
markt van de productiereserves.

Energieprijs ter compensatie van de onevenwichten

Het onevenwichtstarief is gebaseerd op een tweeprijzen-
systeem dat rekening houdt met de richting van het oneven-
wicht van de toegangsverantwoordelijke en de richting van 
het onevenwicht van de regelzone.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de evolu-
tie van het (niet gewogen) gemiddelde tarief van positieve 
onevenwichten (injectie > afname) en het (niet gewogen) 
gemiddelde tarief van negatieve onevenwichten (injectie < 
afname) voor de periode 2007–2011.

54 Advies (A)111020-CDC-1116.
55 Beslissing (B)110519-CDC-1056. 
56 Beslissing (B)111222-CDC-1132.
57 Bron: gegevens Elia.

CREG Jaarverslag 2011



16

3. De elektriciteitsmarkt 

Tabel 2:  (Niet-gewogen) gemiddelde onevenwichtstarieven voor de periode 2007 - 2011

€/MWh 2007 2008 2009 2010 2011

Injectie > afname 22,00 43,31 19,86 27,76 29,22

Injectie < afname 48,67 78,06 44,25 57,25 62,70
Bron: gegevens Elia 

58 Advies (A)110526-CDC-1071.

Figuur 1: (Niet-gewogen) gemiddelde onevenwichtstarieven en prijs Belpex DAM voor de periode 2007-2011 (in euro/MWh) 
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De bovenstaande figuur 1 laat toe om deze gemiddelde ta -
rieven over dezelfde periode te vergelijken met de evolutie 
van de gemiddelde prijs van de day ahead-markt van Belpex. 
In 2011 kunnen wij vaststellen dat het gemiddelde tarief van 
negatieve onevenwichten in vergelijking met 2010 sneller 
gestegen is dan de gemiddelde prijs van Belpex DAM, 
in tegenstelling tot het gemiddelde tarief van positieve 
onevenwichten.

C.  De regels inzake zekerheid en betrouwbaarheid van het 
net 

In de loop van 2011 heeft de CREG verschillende initiatieven 
genomen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaar-
heid van het net. Er waren meer bepaald contacten met 
Elia over de elektriciteitstoevoer in geval van een black-out 
van de kerncentrale van Tihange. De CREG heeft Elia en 
Fluxys eveneens gevraagd om de risico’s op onderlinge 
afhankelijkheid van de elektriciteits- en gasvervoersnetten 
te analyseren. De geplande introductie van elektrische 

compressoren op het gasvervoersnet zou een onderlinge 
afhankelijkheid kunnen creëren tussen de elektriciteits- en 
gasvervoersnetten. De CREG heeft de beheerders van de 
elektriciteits- en gasvervoersnetten dus gevraagd om dit  
risico op een black-out te bestuderen en te voorkomen. 

De CREG heeft Elia gevraagd om in overleg met de be-
voegde overheden een plan voor het beheer van een elek-
triciteitstekort op te stellen. Met dit plan moet het hoofd 
kunnen worden geboden aan een voorzienbare storing van 
de productie of de transmissie van elektriciteit. Elia heeft de 
CREG ingelicht over de vordering van haar werkzaamheden. 

Elia heeft op 8 december 2010 een nieuwe versie van de 
heropbouwcode ter raadpleging voorgelegd aan de CREG. 
Het Directiecomité stelt in zijn advies58 vast dat de structuur 
en de vorm van de documenten verbeterd zijn waardoor 
een crisis beter kan worden aangepakt. Tevens vermeldt het 
Directiecomité verschillende pistes om de heropbouwcode 
beter te organiseren.

CREG Jaarverslag 2011
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3.1.3.3.  De netwerktarieven voor aansluiting en 
toegang 

A. Het transmissienet 

a) Tariefmethodologie

De derde Europese elektriciteitsrichtlijn legt de bevoegd-
heden voor de tarifaire methodologie en de goedkeuring 
van de transmissienettarieven eenduidig bij de regulator. 
In België is het dus niet langer toegestaan dat de CREG 
een tarifaire methode aan de Koning moet voorleggen ten-
einde deze in de vorm van een koninklijk besluit te laten 
bekrachtigen.

De tarifaire bepalingen die formeel nog van kracht waren 
tot de inwerkingtreding van de omzettingswet van 8 januari 
2012, zijn dan ook - sinds het einde van de omzettings termijn 
op 3 maart 2011 en in de mate dat ze de tarifaire methode 
bepalen - in strijd gekomen met het Europese recht. 

De CREG is enerzijds verplicht om bij haar beslissingen 
rekening te houden met de Belgische wetgeving die bestaat 
op het ogenblik van haar beslissing, doch is anderzijds, net 
als elke overheidsinstantie, eveneens gebonden door het 
principe van de voorrang van het Unierecht, zodat zij de 
plicht heeft om de nationale bepalingen die ermee strijdig 
zijn, buiten toepassing te laten. 

Als gevolg hiervan bestond er vanaf 3 maart 2011 tot de 
inwerkingtreding van de omzettingswet een juridisch 
vacuüm dat de CREG, op het eerste gezicht, belette om 
beslissingen te nemen over tarifaire aangelegenheden. 

Omdat de transmissienettarieven die in de regulatoire 
periode 2008-2011 van kracht waren en ten einde liepen op 
31 december 2011, voortvloeiden uit een beslissing van het 
Directiecomité van 13 december 2007, zijn deze tot stand 
gekomen op basis van de tarifaire meerjarenmethodologie.

Met het oog op nieuwe nettarieven vanaf 1 januari 2012 
heeft Elia op 30 juni 2011 een tariefvoorstel ingediend. 
Uit het voorgaande blijkt dat de CREG een gebrek aan 
rechtsgrond had moeten vaststellen en het tariefvoorstel 
van Elia zonder meer had moeten verwerpen. Een derge-
lijke oplossing zou natuurlijk problemen stellen, feitelijk en 
juridisch gezien. Het laten verlopen van deze vervaltermijn 
zonder dat de CREG nieuwe tarieven heeft goedgekeurd, 
zou een belangrijke juridische en economische onzekerheid 
scheppen en de ganse markt verstoren. Elia is immers niet 
bevoegd tarieven toe te passen die niet voorafgaandelijk 
door de CREG goedgekeurd werden. Elia is aan de ene kant 
gebonden aan de voortzetting van de haar toevertrouwde 

missies van algemeen belang maar is aan de andere kant, 
als commerciële onderneming, niet geneigd diensten aan te 
bieden waarvoor ze niet vergoed wordt. De netgebruikers 
moeten op hun beurt het voornoemde net kunnen gebrui-
ken en zullen aanspraak maken op hun recht op toegang tot 
dit net tegen de door de regulator goedgekeurde tarieven 
die gepubliceerd worden vóór de toepassing ervan.

Met andere woorden, de niet-naleving van tarifaire bepalingen 
van nationaal recht strijdig met de richtlijn zou de continuï teit 
van een openbare dienstverlening in de weg staan en aldus 
het hele Belgische elektriciteitssysteem ontwrichten.

Bij de afhandeling van het tarifaire dossier heeft de CREG 
voldoende overtuigende middelen aangetroffen om positief 
te kunnen antwoorden op de vraag of zij de niet-omgezette 
richtlijn rechtstreeks kan toepassen ten overstaan van een 
particulier (met name Elia). 

Voorafgaandelijk aan de eigenlijke tariefbeslissing, zag de 
CREG zich verplicht om voorlopige tarifaire methoden vast 
te stellen, op basis waarvan een beslissing kan worden ge-
nomen over de transmissienettarieven toepasselijk vanaf 
1 januari 2012. De CREG werd hiertoe bijkomend aange-
spoord door het arrest nr. 97/2011 van het Grondwettelijk 
Hof en het advies nr. 49.570/3 van de Raad van State, beide 
daterend van 31 mei 2011. Ook het Hof van Beroep te Brus-
sel had reeds eerder geoordeeld dat de CREG zelfs bij af-
wezigheid van geldige nationale wetgeving in staat moet 
zijn tarieven vast te stellen zoals vereist door het Europese 
recht. 

Het Directiecomité heeft een publieke consultatie georga-
niseerd over zijn ontwerpbesluit ter zake. Deze consultatie 
ving aan op 22 september 2011 en gaf aanleiding tot een 
consultatieverslag van 24 november 201159. Vervolgens 
heeft het Directiecomité op 24 november 2011 een besluit60  
genomen “tot vaststelling van de voorlopige methoden voor 
het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden 
inzake de aansluiting op en de toegang tot het elektriciteits-
netwerk met een transmissiefunctie” (hierna: de Voorlopige 
Tarifaire Methoden). 

Naast de vaststelling van de tariefstructuur en de procedu-
res en termijnen, voorzien de Voorlopige Tarifaire Methoden 
onder meer in de samenstelling van het totaal inkomen, de 
procedures voor de goedkeuring ex ante en ex post van dit 
totaal inkomen, de algemene tariefstructuur, de boekhoud-
kundige verplichtingen waaraan de transmissienetbeheer-
der en de voorgestelde nettarieven moeten voldoen alsook 
de criteria die de CREG zal hanteren bij haar controle van de 
elementen van het totaal inkomen.

59 Beide documenten zijn beschikbaar op www.creg.be.  
60 Besluit (Z)111124-CDC-1109/1.
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Op basis van deze Voorlopige Tarifaire Methoden heeft het 
Directiecomité een eerste beslissing61 genomen over het 
tariefvoorstel dat Elia op 30 juni 2011 had ingediend voor 
de regulatoire periode 2012-2015. In deze beslissing werd 
het tariefvoorstel van Elia verworpen en identificeerde het 
Directiecomité 26 concrete punten waarvoor Elia aanpas-
singen diende te voorzien.

Elia heeft op 13 december 2011 een aangepast tariefvoorstel 
ingediend. Na grondige analyse heeft het Directiecomité 
vastgesteld dat Elia op alle punten rekening had gehouden 
met zijn opmerkingen, zodat dit aangepaste tariefvoorstel 
op 22 december 2011 kon worden goedgekeurd. 

Door deze goedkeuring neemt het totaal inkomen aanzien-
lijk toe. Deze toename wordt hoofdzakelijk verklaard door 
het belangrijke investeringsbudget (1.077.000.000,00 EUR 
over de periode 2012-2015) en de daarmee verbonden 
financieringskosten, werkingskosten en de kosten van de 
noodzakelijke technische studies. Voorts worden de tarieven 
voor de toegang tot het transmissienet voortaan niet langer 
uitsluitend ten laste gelegd van de afnemers, maar zal een 

gedeelte van de kosten ook rechtstreeks aan de producen-
ten worden aangerekend via de invoering van twee nieuwe 
types van nettarieven. 

b) Evolutie van de tarieven 

In de loop van 2011 bleven de tarieven voor de toegang tot 
het net (integraal ten laste van de afnemers) onveranderd 
dezelfde als deze in 2008, 2009 en 2010.

Vanaf 1 januari 2012 worden een aantal elementen van het 
totaal inkomen niet langer ten laste van de afnemers ge-
legd. Afhankelijk van de klantengroep ontstaan daardoor 
belangrijke verschillen. In welke mate de producenten de 
bijkomende last van de nettarieven die zij moeten dragen 
aan hun afnemers zullen doorrekenen, hangt af van hun 
marketingbeleid. De CREG kan daarover op dit ogenblik 
geen voorspelling doen. 

De evolutie van de tarieflast per afgenomen  MWh wordt 
weergegeven in tabel 3.

61 Beslissing (B)111124-CDC-658E/18.

Tabel 3: Evolutie van de kost van de nettarieven van Elia ten laste van de afgenomen MWh (in euro/MWh)

Afname in de netten 
380/220/150 kV

Afname transformatie naar 
70/36/30 kV

Afname in de netten 
 70/36/30 kV

Afname transformatie naar  
middenspanning

Gebruiksduur (h/jaar) 7.000 6.500 6.000 5.500

 Kost in EUR/MW/h % t.o.v. vorige 
periode

% t.o.v. vorige 
periode

% t.o.v. vorige 
periode

% t.o.v. vorige 
periode

2002 januari – september 6,4014 9,0838 13,0100 15,7773

2002 oktober – december
en 2003 januari – maart 5,1503 19,54% 6,7534 25,65% 9,2888 28,60% 11,532 26,91%

2003 april – december 4,8239 6,34% 6,3065 6,62% 8,6259 7,14% 10,9897 4,70%

2004 4,4098 8,58% 5,8862 6,66% 8,2113 4,81% 10,0685 8,38%

2005 3,8417 12,88% 5,1782 12,03% 7,4714 9,01% 8,7815 12,78%

2006 3,4357 10,57% 4,5834 11,49% 7,0442 5,72% 8,2754 5,76%

2007 3,0232 12,01% 4,1466 9,53% 6,1883 12,15% 7,3562 11,11%

globale daling 2007 
t.o.v. 2002 (januari tot 
september)

52,77% 54,35% 52,43% 53,37%

AANVANG MEERjARENTARIEF REGULATOIRE PERIODE 2008-2011

2008 3,5002 15,78% 4,9766 20,02% 7,7060 24,52% 9,1063 23,79%

2009 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

2010 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

2011 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

Globale tariefdaling 2011 
sinds periode (1) 45,32% 45,22% 40,77% 42,28%

2012 (enkel afname) 3,1981 8,63% 4,5811 7,95% 7,2694 5,67% 8,4968 6,69%

Bron: CREG
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c) Saldi 2010

Het onder punt a) hierboven beschreven vacuüm ligt aan 
de oorsprong van het ontbreken van een beslissing van het 
Directiecomité in 2011 over de exploitatiesaldi van het jaar 
2010. De gevolgde procedure om te komen tot Voorlopige 
Tarifaire Methoden en de voorrang die gegeven werd aan 
de procedure met betrekking tot de transmissienettarieven 
vanaf 1 januari 2012, lieten geen ruimte voor een afhande-
ling van deze ex post procedure. Zij zal in de loop van 2012 
behandeld worden.

d) Rechtspraak

Op 31 mei 2011 heeft het Hof van Beroep te Brussel op 
verzoek van Elia de beslissing62 van het Directiecomité over 
de exploitatiesaldi van Elia voor het jaar 2009 gedeeltelijk 
vernietigd. Het Hof van Beroep ging niet akkoord met de 
verwerping door het Directiecomité als onredelijk van 
een bedrag van 1.479.870,00 euro voor de gedeeltelijke 
kosten van een contract voor de ondersteunende dienst 
‘black start’. In hetzelfde arrest bevestigde het Hof wel de 
belast baarheid in hoofde van de netbeheerder (en niet ten 
laste van de nettarieven) van het saldo op de zogenaamde 
‘beheersbare kosten’ dat als stimulans te beurt valt aan de 
netbeheerder.

B. De distributienetten 

a) Tariefmethodologie

Gelet op het ontbreken van een tijdige en richtlijnconforme 
omzetting van de derde Europese elektriciteitsrichtlijn en 
om dezelfde redenen zoals hierboven uiteengezet onder 
punt A, heeft het Directiecomité een ontwerp van besluit 
genomen om methoden voor het berekenen en vastleggen 
van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en 
toegang tot de elektriciteitsdistributienetten vast te stellen.

Deze methoden hebben tot doel om de betrokken netbe-
heerders duidelijke instructies te geven en dit voldoende 
voorafgaand aan de nieuwe regulatoire periode 2013-2016. 
Ze beogen daarenboven het evenwicht te herstellen tussen 
de belangen van de netbeheerders en die van de consu-
menten, zonder echter de in het verleden gekende tarief-
methodologie overhoop te halen. 

De tarifaire methoden voorzien in een duidelijk overzicht 
van de vooropgestelde tariefstructuur, de door de net-
beheerder te volgen procedures bij het indienen van 
rapporteringen bij de CREG en de introductie van een nieuw 
en verbeterd rapporteringsmodel. Daarenboven wordt voor-
zien in een beoordelingsmodel voor kostenbeheersing. Dit 

beoordelingsmodel en de daarbij horende geïdentificeerde 
efficiëntiedoelstellingen moeten ervoor zorgen dat de distri-
butienetbeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op 
korte als op lange termijn, om hun efficiëntie te verbeteren.

De tarifaire methoden maakten het voorwerp uit van 
een procedure van publieke consultatie (publicatie op 
de website en in het Belgisch Staatsblad). Deze publieke 
consultatie was eind 2011 nog niet afgelopen. Anders dan 
op transmissie niveau, heeft de CREG in 2011 echter geen 
eigen tariefmethodologie aangenomen.

De methodologie die in de huidige wetgeving is vervat, is 
sedert 1 januari 2009 gebaseerd op een gewaarborgd inko-
men voor de distributienetbeheerder en wordt aangevuld 
met incentives ten gunste van een kostenbesparing. Dit 
regime waarborgt de distributienetbeheerder gedurende 
een regulatoire periode van vier jaar een totaal inkomen dat 
volstaat om zijn wettelijke taken uit te voeren en een billijke 
winstmarge als vergoeding voor het in zijn net geïnvesteerde 
kapitaal te verkrijgen. 

Onder het oude tariefregime dat van toepassing was tot 
1 januari 2009, werd de cost plus-methodologie toegepast. 
Volgens deze methodologie werden de door de CREG be-
heerde kosten van de distributienetbeheerder verhoogd 
met een winstmarge die een billijke vergoeding van de ge-
investeerde kapitalen binnen het distributienet toeliet. Deze 
tarieven werden door de CREG goedgekeurd voor een jaar, 
of werden desgevallend opgelegd voor een periode van drie 
maanden.

Onder de huidige wetgeving zijn drie tariefregimes mogelijk 
tijdens de vierjarige regulatoire periode:
•  de goedkeuring van de tarieven voor de hele regulatoire 

periode als het tariefvoorstel met de begroting van de 
netbeheerder werd goedgekeurd vóór het begin van de 
regulatoire periode;

•  de goedkeuring van de tarieven voor de resterende 
duur van de regulatoire periode als het voornoemde 
tariefvoorstel werd goedgekeurd tijdens deze periode;

•  opgelegde tarieven in alle andere gevallen.

Op 30 september 2008 dienden alle distributienet-
beheerders, op één uitzondering na, binnen de wettelijke 
termijn een tariefvoorstel met begroting in voor de 
regulatoire periode 2009-2012. Aangezien geen enkel van 
de ingediende voorstellen voldeed aan de door het koninklijk 
besluit van 2 september 2008 voorgeschreven informatie-
vereisten, besliste het Directiecomité om deze voorstellen 
te verwerpen en voorlopige tarieven op te leggen. Deze 
voorlopige tarieven zijn gebaseerd op de laatste overeen-
komstige goedgekeurde elementen van het totale inkomen, 
met name de tarieven voor het exploitatiejaar 2008. Deze 
voorlopige tarieven blijven geldig voor de volledige duur van 

62 Beslissing (B)100625-CDC-658E/16.
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de regulatoire periode, of tot alle rechtsmiddelen van de 
distributienetbeheerder of de CREG zijn uitgeput, of totdat 
over de twistpunten tussen de CREG en de distributienet-
beheerder een akkoord is bereikt.

In de loop van 2009 dienden de meeste distributie-
netbeheerders nieuwe tariefvoorstellen in voor de regulatoire 
periode 2009-2012 op basis van het nieuwe rapporterings-
model. De gemengde beheerders van het distributienet 
(waarvoor zowel de openbare als de privésector in het 
kapitaal delen), waarvan de exploitatie werd toevertrouwd 
aan de maatschappijen Eandis (Vlaanderen) en Ores (Wal-
lonië), hebben goedgekeurde tarieven ontvangen voor de 
regulatoire periode 2009-2012, respectievelijk vanaf 1 juli 
en 1 oktober 2009. De Brusselse gemengde distributienet-
beheerder, Sibelga, en twee zuivere Waalse distributienet-
beheerders, AIEG en AIESH (waarvoor enkel de openbare 
sector in het kapitaal deelt) hebben vanaf 1 oktober 2009 
ook goedgekeurde tarieven ontvangen.

Eind 2010 bereikte de CREG met vier zuivere distributienet-
beheerders, waarvan de exploitatie werd toevertrouwd aan 
de onderneming Infrax (Infrax West, Iveg, Inter-Energa en 
PBE), een akkoord over de hangende twistpunten, zodat 
ook hun respectieve tarieven vanaf 1 januari 2011 konden 
worden goedgekeurd. Tijdens het exploitatiejaar 2011 bleef 
de situatie onveranderd zodat enkel de distributienetbeheer-
ders Agem, DNB BA, EV/GHA en Wavre nog niet over goed-
gekeurde tarieven beschikten.

Daarnaast heeft de CREG in februari 2011 richtlijnen 
goedgekeurd aangaande de revisorale attestering van de 
rapportering van de distributienetbeheerders inzake buiten-
dienstgestelde materiële vaste activa. Bij de analyse van 
de jaarverslagen van de distributienetbeheerders over het 
jaar 2009, had de CREG immers een grote verscheidenheid 
vastgesteld inzake de types van rapportering over dit onder-
werp door de commissarissen van de distributienetbeheer-
ders. De betrokken rapportering werd opgelegd door artikel 
27, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 2 september 2008. 
Zij beoogt de attestering van enerzijds de rapporterings-
methodiek met betrekking tot de buitendienstgestelde 
vaste activa en anderzijds de daadwerkelijke naleving van 
deze methodiek. Met het uitbrengen van richtlijnen heeft de 
CREG getracht tot een zekere uniformisering van de door 
de bedrijfsrevisoren afgeleverde attesten te komen. Tevens 
werd voorzien in de mogelijkheid dat een attestering door 
de commissaris van de gemeenschappelijke entiteit (werk-
maatschappij) wordt afgeleverd. 

De richtlijnen werden vastgesteld na overleg met het Insti-
tuut der Bedrijfsrevisoren (IBR). Naar aanleiding van de 
richtlijnen van de CREG heeft het IBR in zijn omzendbrief 
nr. 2011/5 verdere verduidelijkingen gegeven aan haar leden 
over de inhoud van het aan de CREG te richten bijzonder 
commissaris verslag, alsook over het normenkader dat hier-
bij gehanteerd moet worden.

b) Evolutie van de tarieven 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de tariefevoluties 
tussen 2008 en 2011. Er wordt geen enkele evolutie vast-
gesteld op het niveau van de distributienetbeheerders die 
voorlopige tarieven kregen opgelegd voor de periode 2009-
2012, aangezien zij in het verlengde liggen van de tarieven 
die toepasbaar zijn voor het exploitatiejaar 2008. De evolutie 
2010/2011 is van eenzelfde grootteorde als de evolutie 
2009/2010 maar veel vlakker dan de evolutie 2008/2009 en 
kan voornamelijk worden verklaard door de toepassing van 
een indexeringsmechanisme voor de beheersbare kosten 
en in mindere mate eveneens door de evolutie van andere 
elementen, zoals de afschrijvingen en de niet-beheersbare 
kosten (bijvoorbeeld de openbare dienstverplichtingen).

In 2011 werden opgelegde tarieven aangerekend voor de 
zuivere Vlaamse distributienetbeheerders Agem, DNBBA en 
EV/GHA en voor de Waalse zuivere distributienetbeheerder 
Wavre. Deze tarieven zijn gebaseerd op de laatste overeen-
komstige goedgekeurde elementen van het totaal inkomen, 
met name de tarieven voor het exploitatiejaar 2008. Deze 
voorlopige tarieven blijven geldig voor de volledige duur 
van de regulatoire periode, of tot alle rechtsmiddelen van 
de distributienetbeheerder of de CREG zijn uitgeput, of tot-
dat over de twistpunten tussen de CREG en de distribu-
tienetbeheerder een akkoord is bereikt. Tijdens het laatste 
kwartaal van 2010 hadden de distributienetbeheerders van 
de exploitatiemaatschappij Infrax (Infrax West, Inter-Energa, 
Iveg en PBE) nieuwe tariefvoorstellen ingediend voor de 
regulatoire periode 2009 - 2012. Aangezien deze nieuwe  
tariefvoorstellen tegemoetkwamen aan alle hangende 
twistpunten, heeft het Directiecomité de tarieven voor 2011 
en 2012 goedgekeurd. 

In de loop van het exploitatiejaar 2011 dienden de distributie-
netbeheerders van exploitatiemaatschappij Eandis (maart 
2011) een aangepast tariefvoorstel in. De voorgestelde 
tariefaanpassing was volledig het gevolg van de sterk toe-
genomen kosten voor openbare dienstverplichtingen (in 
het bijzonder de opkoopverplichting voor de distributie-
netbeheerders van groenestroomcertificaten). Iveg en 
Inter-Energa (april 2011) dienden om dezelfde reden even-
eens een nieuw tariefvoorstel in. Dit alles had tot gevolg dat  
er voor Eandis nieuwe tarieven werden goedgekeurd van 
1 april 2011 en voor Iveg en Inter-Energa vanaf 1 mei 2011 
voor de resterende periode van de regulatoire periode.

Voorts heeft het Directiecomité een verhoging goedgekeurd 
van de tarieven van RESA (ex-Tecteo) voor 2012. Deze ver-
hoging moet de netbeheerder in staat stellen om in 2012 
zijn malus van 2008 te recupereren, in uitvoering van de 
arresten van het Hof van Beroep te Brussel.

Tussen de verschillende distributienetbeheerders kunnen 
aanzienlijke tariefverschillen worden vastgesteld. De verkla-
ring hiervoor ligt enerzijds in topografische en technische 
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factoren die eigen zijn aan de bevoorrade gebieden, en 
ander zijds in de omvang van de openbare dienstverplich-
tingen en het al dan niet in aanmerking nemen van de 
wegenisver goeding in de tarieven. Andere factoren, zoals 
de overdracht van saldi van de voorgaande jaren (bonus/
malus), dragen eveneens bij tot deze tariefverschillen.

Tabel 4: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2011 (in euro/kWh), exclusief btw

€/kWh Residentieel laagspanning  
3.500 kWh/jaar (1.600 normale uren, 1.900 stille uren)

DNB 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20112

AGEM 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449

AIEG 0,0360 21,53% 0,0437 3,26% 0,0452 1,55% 0,0445

AIESH 0,0574 18,67% 0,0681 2,22% 0,0696 1,15% 0,0704

DNB BA niet  van  toepassing:  geen  residentiële  klanten

EV/GHA 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881

GASELWEST 0,0558 14,91% 0,0641 1,98% 0,0653 5,12% 0,0687 46,38% 0,1005

GASELWEST WA 0,0506 26,04% 0,0638 5,53% 0,0602 4,02% 0,0626   

IDEG 0,0576 9,47% 0,0630 0,22% 0,0632 0,66% 0,0636

IEH 0,0481 17,92% 0,0567 0,04% 0,0567 0,28% 0,0569

IMEA 0,0461 1,43% 0,0468 1,87% 0,0477 1,76% 0,0485 26,02% 0,0611

IMEWO 0,0460 13,96% 0,0524 1,74% 0,0533 4,76% 0,0558 40,97% 0,0787

INTER-ENERGA 0,0607 0,00% 0,0607 0,00% 0,0607 3,46% 0,0628 9,32% 0,0687

INTEREST 0,0697 11,22% 0,0775 0,44% 0,0771 1,15% 0,0780

INTERGEM 0,0470 13,43% 0,0533 2,04% 0,0544 3,01% 0,0561 62,23% 0,0910

INTERLUX 0,0676 8,82% 0,0736 1,39% 0,0746 0,68% 0,0751

INTERMOSANE 0,0602 15,01% 0,0693 0,24% 0,0694 1,12% 0,0702

INTERMOSANE VL 0,0602 30,85% 0,0788 0,09% 0,0789 0,86% 0,0796

IVEG 0,0541 0,00% 0,0541 0,00% 0,0541 21,13% 0,0427 85,58% 0,0792

IVEKA 0,0427 12,92% 0,0482 1,59% 0,0490 2,44% 0,0501 48,14% 0,0743

IVERLEK 0,0496 9,44% 0,0543 1,62% 0,0552 3,99% 0,0574 39,73% 0,0801

PBE 0,0592 0,00% 0,0592 0,00% 0,0592 27,08% 0,0753

PBE W 0,0500 0,00% 0,0500 0,00% 0,0500 11,22% 0,0556

SEDILEC 0,0505 10,05% 0,0555 0,24% 0,0554 0,00% 0,0554

SIBELGA 0,0452 11,51% 0,0505 10,18% 0,0556 4,73% 0,0582

SIBELGAS NOORD 0,0478 9,33% 0,0523 1,13% 0,0529 2,77% 0,0543 35,55% 0,0736

SIMOGEL 0,0415 13,42% 0,0471 0,56% 0,0473 1,34% 0,0480

TECTEO1 0,0431 0,00% 0,0431 34,62% 0,0581 0,96% 0,0575

WAVRE 0,0371 0,00% 0,0371 0,00% 0,0371 0,00% 0,0371

WVEM 0,0628 0,00% 0,0628 0,00% 0,0628 8,70% 0,0682

Gemiddelde 0,0528 9,64% 0,0578 2,09% 0,0588 2,38% 0,0602 14,83% 0,0677

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven  -  Rode cijfers: opgelegde tarieven
Tarieven exclusief btw, Elia-heffing in het Vlaams Gewest en exclusief wegenisretributie
(1)  Tarieven Tecteo 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien verlenging opgelegde tarieven 2008
(2)  Tarieven Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 april
      Tarieven Inter-Energa en Iveg: geldig vanaf 1 mei

Bron: CREG
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€/kWh Industrieel middenspanning  
30.000 kWh/jaar (normale uren)

DNB 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20112

AGEM 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376

AIEG 0,0458 31,29% 0,0601 12,69% 0,0678 0,77% 0,0672

AIESH 0,0601 0,05% 0,0601 2,56% 0,0616 1,82% 0,0627

DNB BA 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809

EV/GHA 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650

GASELWEST 0,0462 3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 4,06% 0,0479 5,36% 0,0505

GASELWEST WA 0,0462 3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 5,17% 0,0484

IDEG 0,0441 5,27% 0,0418 0,81% 0,0421 1,18% 0,0426

IEH 0,0440 6,45% 0,0468 4,51% 0,0489 2,48% 0,0477

IMEA 0,0419 2,63% 0,0408 2,15% 0,0417 1,79% 0,0424 6,06% 0,0450

IMEWO 0,0392 2,80% 0,0381 2,04% 0,0389 4,92% 0,0408 6,31% 0,0433

INTER-ENERGA 0,0320 0,00% 0,0320 0,00% 0,0320 6,27% 0,0340 4,98% 0,0357

INTEREST 0,0531 0,89% 0,0536 2,43% 0,0549 3,13% 0,0566

INTERGEM 0,0382 6,04% 0,0405 3,11% 0,0418 4,14% 0,0435 5,91% 0,0461

INTERLUX 0,0486 4,09% 0,0466 6,41% 0,0496 0,84% 0,0500

INTERMOSANE 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557

INTERMOSANE VL 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557

IVEG 0,0420 0,00% 0,0420 0,00% 0,0420 26,17% 0,0310 11,80% 0,0347

IVEKA 0,0373 5,05% 0,0392 2,07% 0,0400 3,73% 0,0415 5,03% 0,0435

IVERLEK 0,0386 2,84% 0,0397 2,15% 0,0406 4,65% 0,0425 4,68% 0,0445

PBE 0,0347 0,00% 0,0347 0,00% 0,0347 29,35% 0,0449

PBE W 0,0333 0,00% 0,0333 0,00% 0,0333 9,75% 0,0366

SEDILEC 0,0399 3,96% 0,0415 1,83% 0,0423 1,28% 0,0428

SIBELGA 0,0588 17,82% 0,0483 9,95% 0,0531 6,75% 0,0567

SIBELGAS NOORD 0,0348 32,86% 0,0462 4,38% 0,0482 5,73% 0,0510 1,43% 0,0517

SIMOGEL 0,0427 4,73% 0,0447 0,31% 0,0448 2,05% 0,0457

TECTEO1 0,0511 0,00% 0,0511 26,50% 0,0647 3,99% 0,0672

WAVRE 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463

WVEM 0,0436 0,00% 0,0436 0,00% 0,0436 20,02% 0,0349

Gemiddelde 0,0460 2,05% 0,0467 3,17% 0,0483 1,80% 0,0490 2,52% 0,0497

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven  -  Rode cijfers: opgelegde tarieven
Tarieven exclusief btw, Elia-heffing in het Vlaams Gewest en exclusief wegenisretributie
(1)  Tarieven Tecteo 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien verlenging opgelegde tarieven 2008
(2)  Tarieven Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 april
      Tarieven Inter-Energa en Iveg: geldig vanaf 1 mei

Tabel 4: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2011 (in euro/kWh), exclusief btw (vervolg)

Bron: CREG
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€/kWh Industrieel middenspanning  
1.250.000 kWh/jaar (normale uren)

DNB 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20112

AGEM 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142

AIEG 0,0154 76,09% 0,0271 3,14% 0,0279 1,75% 0,0274

AIESH 0,0237 0,68% 0,0239 2,65% 0,0245 1,98% 0,0250

DNB BA 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300

EV/GHA 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160

GASELWEST 0,0158 0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 1,46% 0,0164 15,71% 0,0189

GASELWEST WA 0,0158 0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 4,61% 0,0169

IDEG 0,0164 4,85% 0,0156 0,13% 0,0156 0,43% 0,0157

IEH 0,0162 5,32% 0,0171 9,67% 0,0188 8,29% 0,0172

IMEA 0,0148 0,13% 0,0148 1,43% 0,0150 1,38% 0,0152 16,88% 0,0178

IMEWO 0,0140 0,22% 0,0140 1,88% 0,0143 4,12% 0,0149 17,29% 0,0174

INTER-ENERGA 0,0116 0,00% 0,0116 0,00% 0,0116 35,57% 0,0157 10,82% 0,0174

INTEREST 0,0192 2,83% 0,0197 1,53% 0,0200 2,14% 0,0205

INTERGEM 0,0135 5,52% 0,0142 2,61% 0,0146 3,63% 0,0151 17,03% 0,0177

INTERLUX 0,0176 5,47% 0,0166 5,24% 0,0175 0,04% 0,0175

INTERMOSANE 0,0202 3,72% 0,0209 0,14% 0,0209 0,25% 0,0209

INTERMOSANE VL 0,0202 3,72% 0,0209 0,14% 0,0209 0,25% 0,0209

IVEG 0,0151 0,00% 0,0151 0,00% 0,0151 14,39% 0,0129 28,30% 0,0166

IVEKA 0,0126 8,91% 0,0137 1,91% 0,0140 3,47% 0,0144 14,44% 0,0165

IVERLEK 0,0137 3,97% 0,0143 1,52% 0,0145 3,92% 0,0151 13,19% 0,0171

PBE 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 86,86% 0,0265

PBE W 0,0133 0,00% 0,0133 0,00% 0,0133 37,48% 0,0182

SEDILEC 0,0147 2,11% 0,0150 1,13% 0,0152 0,65% 0,0153

SIBELGA 0,0175 15,58% 0,0147 7,50% 0,0158 5,78% 0,0168

SIBELGAS NOORD 0,0124 33,19% 0,0165 3,94% 0,0172 4,30% 0,0179 4,08% 0,0186

SIMOGEL 0,0143 4,63% 0,0150 0,09% 0,0150 1,56% 0,0152

TECTEO1 0,0169 0,00% 0,0169 38,23% 0,0234 4,44% 0,0244

WAVRE 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184

WVEM 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 19,66% 0,0192

Gemiddelde 0,0163 4,24% 0,0169 3,04% 0,0175 6,84% 0,0184 5,78% 0,0191

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven  -  Rode cijfers: opgelegde tarieven
Tarieven exclusief btw, Elia-heffing in het Vlaams Gewest en exclusief wegenisretributie
(1)  Tarieven Tecteo 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien verlenging opgelegde tarieven 2008
(2)  Tarieven Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 april
      Tarieven Inter-Energa en Iveg: geldig vanaf 1 mei

Tabel 4: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2011 (in euro/kWh), exclusief btw (vervolg)

Bron: CREG
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c) Saldi 2010

In februari en maart 2011 heeft de CREG van alle distributie-
netbeheerders de rapporten ontvangen betreffende de toe-
passing van hun tarieven in 2010. De CREG heeft echter 
geen beslissingen kunnen nemen over de gerapporteerde 
saldi omwille van de volgende redenen:

•��de tarievenbesluiten werden door het Hof van Beroep te 
Brussel bij herhaling onwettig verklaard;

•��ondanks de bekrachtigingswet van 15 december 200963  
bleef de CREG de overtuiging toegedaan dat er geen 
geldige rechtsbasis bestond voor de behandeling van 
de dossiers, wat bevestigd werd door de uitspraak van 
het Grondwettelijk Hof in het beroep tot vernietiging dat 
Electrawinds NV tegen de bekrachtigingswet had inge-
diend op 22 juni 2010 (zie hieronder punt d));

•��de juridische onzekerheid als gevolg van de laattijdige 
omzetting van de Europese regelgeving naar Belgische 
wetgeving.

Voormelde omstandigheden maakten het de CREG onmo-
gelijk uitspraak te doen over de ingediende dossiers.

d) Rechtspraak 

In zijn arrest van 31 mei 2011 vernietigde het Grond-
wettelijk Hof enerzijds de wettelijke bepaling houdende  
bekrachtiging van diverse tarifaire koninklijke besluiten, en 
bevestigde het anderzijds dat de CREG als enige bevoegd 
is voor de bepaling van de methodologie die toelaat de  
distri butie tarieven voor elektriciteit en aardgas vast te leggen. 

Het standpunt dat de CREG hieromtrent al bijna drie jaar 
lang verdedigt, wordt zo bevestigd door een van de hoogste 
gerechtelijke instanties van het land.

Daarnaast heeft de CREG zelf een verzoekschrift tot nietig-
verklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof. De be-
streden norm is een gewestelijk decreet64 dat volgens de 
CREG als doelstelling en enig voorwerp heeft de gevolgen 
van een federale regel teniet te doen. Het decreet beoogt 
immers de tarieven voor de injectie van elektriciteit op  
distributienetten, die federaal worden bepaald, in wel bepaalde 
gevallen (met name voor de elektriciteit geproduceerd 
uit hernieuwbare energie en kwalitatieve warmtekracht-
koppeling) te neutraliseren. De CREG voert de schending aan 
van de Belgische bevoegdheidsverdelende regels en van de 
Europees rechtelijke bevoegdheden van de regulator.

Nog in 2011 velde het Hof van Cassatie een arrest waarbij 
het beroep werd verworpen dat het Directiecomité van de 
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Figuur 2: Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost in 

Vlaanderen in 2011 voor een Dc-klant

Figuur 3: Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost in 

Wallonië in 2011 voor een Dc-klant

Figuur 4: Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost in 

Brussel in 2011 voor een Dc-klant

63  De wet van 15 december 2009 houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

64  Decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2010 houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van 
injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011).

De figuren 2, 3 en 4 geven de gemiddelde samenstelling 
van de distributienetkost weer in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel.
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CREG had ingesteld tegen het arrest waarbij het Hof van 
Beroep te Brussel de beslissing65 van het Directie comité 
vernietigde om TECTEO een administratieve boete op 
te leggen wegens het niet in acht nemen van de termijn 
voor het indienen van zijn bonus-malusdossier met betrek-
king tot het boekjaar 2007. Het Hof van Beroep vernietigde 
eveneens de beslissingen66 van het Directiecomité over de 
aanvraag van TECTEO tot goedkeuring van de tarieven met 
betrekking tot het exploitatiejaar 2008 en het opleggen van 
voorlopige tarieven.

Het Hof van Cassatie heeft gedeeltelijk het arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel vernietigd waarbij de beslissing 
van het Directiecomité om de herwaardering van de door 
de Regie voor Elektriciteit van de stad Waver vastgelegde 
activa af te wijzen, werd tenietgedaan. Het Hof van Beroep 
vernietigde van zijn kant de beslissingen67 van het Directie-
comité om voorlopige tarieven op te leggen aan de Regie 
voor Elektriciteit van de stad Waver voor de vier kwartalen 
van 2008. Het Hof vernietigde eveneens de beslissing68 van 
het Directiecomité over de vaststelling van een bonus of 
een malus resulterend uit de tarieven die de stad Waver toe-
paste tijdens het exploitatiejaar 2008. De stad Waver zag 
af van haar beroep tegen de beslissing69 van het Directie-
comité over de vaststelling van een bonus of een malus  
resulterend uit de tarieven die de stad Waver toepaste  
tijdens het exploitatiejaar 2006.

e) Studies uitgevoerd door het Directiecomité in 2011

Studie betreffende het aanrekenen van kosten door 
de distributienetbeheerders als gevolg van de sociale 
openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Het Directiecomité maakt in deze studie70 een analyse van de 
kosten die door de distributienetbeheerders worden aange-
rekend als gevolg van de sociale openbare dienstverplichtingen 
die hen opgelegd worden. De financiering kan enerzijds ge-
beuren door het opnemen van de kosten in de budgetten 
van de distributienetbeheerders en anderzijds door het aan-
rekenen van een bijdrage. Aldus worden deze kosten door-
gerekend via de tarieven aan de distributienetgebruikers. De 
studie geeft een inzicht in de kosten die met de uitvoering 
van activiteiten als gevolg van de sociale openbare dienst-
verplichtingen gepaard gaan bij Eandis, Infrax, Sibelga en 
Ores. Desalniettemin is een vergelijking tussen de verschil-
lende distributienetbeheerders over Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië moeilijk te maken, gezien de verschilpunten tus-
sen de regio’s en dan vooral voor wat betreft de regelgeving 
en het verschillend kostenverdelingsmechanisme dat door 

de distributienetbeheerders wordt toegepast. Ondanks het 
feit dat een vergelijking in kostengegevens tussen Eandis, 
Infrax, Sibelga en Ores met een zekere voorzichtigheid dient 
uitgevoerd te worden, worden wel een aantal grote kracht-
lijnen duidelijk in de analyses van deze studie:
•��de distributienetbeheerders werden in 2009 geconfron-

teerd met een stijgend aantal gedropte klanten en daaruit 
volgt een stijging van de kosten die met het beheer van 
deze klanten gepaard gaat;

•��de kosten voor het beheer van de gedropte klanten 
evenals het beheer van de budgetmeters en vermogens-
begrenzers liggen in 2009 beduidend hoger in Wallonië 
dan in Vlaanderen; 

•��de tendens van een steeds toenemend aantal gedropte 
klanten zet zich voor de distributienetbeheerders verder 
in 2010, met uitzondering van Ores en in mindere mate 
Infrax, die geconfronteerd worden met een dalend aantal 
gedropte klanten. 

3.1.4. Grensoverschrijdende kwesties

3.1.4.1.  De analyse van de toegang tot grens-
overschrijdende infrastructuur

Nadat België in 2010 op jaarbasis slechts met mondjesmaat 
elektriciteit heeft ingevoerd, is de invoer in 2011 weer toege-
nomen. In 2011 bedroeg de netto fysische invoer ongeveer 
2,62 TWh, terwijl de netto-invoer in 2010 slechts 0,55 TWh 
bedroeg. De bruto fysische invoer bedroeg in 2011 ongeveer 
13,3 TWh tegenover 12,4 TWh in 2010 en de bruto fysische 
uitvoer bedroeg ongeveer 10,7 TWh tegenover 11,8 TWh in 
2010.

Onderstaande figuur 5 geeft de evolutie weer van de  
(gemiddelde maandelijkse) import- en exportcapaciteit die ter 
beschikking wordt gesteld van de day ahead-markt, evenals 
het totale nettogebruik ervan. Uit deze figuur blijkt dat 2011 
geen extreme evoluties heeft gekend inzake het gebruik 
(nominatie) van de interconnectiecapaciteit: het maximale 
gemiddelde gebruik per maand was steeds onder of onge-
veer gelijk aan 1.000 MW. Dit komt overeen met vorig jaar 
maar staat in contrast met de resultaten voor 2008, geken-
merkt door een erg hoge invoer in de periode februari – mei. 
Eind 2010 en begin 2011 was wel een periode waarin de Bel-
gische regelzone relatief veel importeerde. De gemiddelde 
exportcapaciteit steeg licht naar het einde van 2011 toe. Het 
seizoensgebonden karakter van de importcapaciteit (met 
meer capaciteit in de winter en minder in de zomer) is min-
der uitgesproken in 2011 dan in de voorgaande jaren.

65 Beslissing (B)080306-CDC-646E/09.
66 Beslissingen (B)071219-CDC-644E/07 en (B)080306-CDC-644E/08.
67 Beslissingen (B)071219-CDC-646E/04, (B)080612-CDC-646E/06 en (B)080911-CDC-646E/08.
68 Beslissing (B)100429-CDC-646E/14.
69 Beslissing (B)101014-CDC-646E/16.
70 Studie (F)111215-CDC-1131.
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Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde import- 
en exportcapaciteit in 2011 gestegen is in vergelijking met 
de vorige jaren. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde ex-
portcapaciteit in 2011 gestegen met 9%, de gemiddelde im-
portcapaciteit met 6%. De gemiddelde nominatie (gebruik) 
was in 2011 negatief (wat wijst op een commerciële invoer), 
in vergelijking met de positieve nominaties in 2009 en  2010 
(wat wijst op een commerciële uitvoer). In 2011 heeft de 
Belgische regelzone dus netto energie ingevoerd.

Tabel 5:  Gemiddelde export-/importcapaciteit en gemiddelde 

nominatie per jaar (MW)

Jaar Gemiddelde 
export-

capaciteit

Gemiddelde 
import-

capaciteit 

Gemiddelde 
nominatie

2008 2.243 -3.882 -1.217

2009 2.462 -3.883 309

2010 2.559 -4.026 23

2011 2.789 -4.250 -258

Gemiddeld 2.513 -4.010 -285
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

De volgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarlijkse 
opbrengst van de (import- en export-)capaciteiten die door 
de marktspelers gekocht worden op de expliciete veilingen, 
die geldig zijn voor het volgende jaar of de volgende maand. 
Uit deze tabel blijkt dat, in vergelijking met het verleden, 
de marktspelers in 2011 de jaar- en maandcapaciteiten voor 
minder dan de helft hebben kunnen kunnen verkrijgen (15,3 
miljoen euro).

De marktpartijen verwachtten in 2011 dus veel minder grote 
prijsverschillen dan de vorige jaren, wat dan zou wijzen op 
een betere convergentie van de markten in België, Neder-
land en Frankrijk.

Tabel 6:  Jaarlijkse opbrengst van de geveilde capaciteiten (in 

miljoen euro)

Jaar Jaarlijkse 
veilingen

Maandelijkse 
veilingen

Totaal

2008 27 11,6 38,6

2009 30,9 12,3 43,2

2010 25,5 8,1 33,6

2011 10,1 5,2 15,3
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Wanneer marktspelers capaciteit kopen, maken ze voor-
af een inschatting van de prijsverschillen tussen de day 
ahead-beurzen van de drie landen (België, Nederland en 
Frankrijk). Deze verschillen, die zich uiten op de korte-
termijnmarkt Belpex DAM, wijzen op een verzadiging van 
de interconnectie capaciteit tussen twee welbepaalde 
markten. De congestierente die hieruit volgt, wordt in prin-
cipe toegekend aan de transmissienetbeheerders. Als een 
marktspeler echter interconnectiecapaciteit koopt tijdens de 
expliciete veiling (jaar- en/of maandcapaciteit) en er geen ge-
bruik van maakt, dan wordt deze capaciteit toegewezen aan 
de impliciete marktkoppeling van de kortetermijn beurzen. 
De oorspronkelijke eigenaar die deze capaciteit niet  
gebruikt, ontvangt de congestierente als er een prijsverschil 
is in de richting van zijn capaciteit.

Figuur 5: Beschikbaarheid en gebruik van de interconnectiecapaciteit van 2008 tot 2011  
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De evolutie van de congestierentes, per type speler, over 
de periode 2008-2011 die wordt weergegeven in de onder-
staande tabel, geeft aan dat de marktspelers (“Resale” in
de onderstaande tabel) in 2011 37% van de totale conges-
tierente hebben gekregen, een aandeel dat kleiner is dan de
vorige jaren.

In 2011 blijkt ook dat de totale congestierente  
3,5 miljoen euro hoger ligt dan in 2010. Dit wijst erop dat 
er een minder goede convergentie van de beursprijzen is. 
Meer dan de helft van deze congestierente werd gegene-
reerd tussen juni en augustus op de Belgisch-Nederlandse 
grens wegens hogere prijzen in Nederland (en Duitsland). 
Opvallend is ook dat de marktomstandigheden in 2011 an-
ders waren: er werd 18 miljoen euro minder betaald dan in 
2010 voor de capaciteit op de expliciete veilingen, terwijl de 
totale congestierente 3,5 miljoen euro meer opbracht dan 
in 2010.

Tabel 7:  Congestierentes van de gekoppelde 

elektriciteitsbeurzen, per type speler (in miljoen euro) 

Jaar TNB’s Resale Totaal

2008 21,1 23,1 44,2

2009 16,6 20,7 37,3

2010 16,2 17,1 33,3

2011 23,3 13,6 36,9
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Wat de berekening van de commerciële interconnectiecapa-
citeiten betreft, wordt een aanzienlijk deel van de fysische 
capaciteiten gereserveerd als veiligheidsmarge voor de loop 
flows via België, gezien hun belang en hun onvoorspelbaar-
heid. De loop flows zijn onder meer een reden dat de fysische 
capaciteit niet zomaar volledig ter beschikking kan worden 
gesteld als commerciële capaciteit voor de markt. De  
CREG heeft een studie gemaakt over de relatie tussen de 
fysische en commerciële interconnectiecapaciteit op de 
Belgische elektriciteitsgrenzen71. In deze studie wordt onder 
meer vastgesteld dat de relatie tussen het fysische gebruik 
van de ‘kritische lijnen’ van het Elia-transmissienet en het 
commerciële gebruik van de interconnecties met Frankrijk 
en Nederland zeer zwak is: indien het commerciële gebruik 
op beide grenzen van laag (0-50%) naar hoog (90-100%) 
gaat, verhoogt het fysische gebruik slechts zeer licht. Met 
andere woorden, het fysische gebruik van de ‘kritische lij-
nen’ is bijna niet gevoelig voor veranderingen in het com-
mercieel gebruik van de interconnecties. In de toekomst 
zal de CREG deze studies verder uitbreiden en verfijnen om 
een beter begrip te kunnen krijgen van deze vaststellingen.

Tot slot dient erop te worden gewezen dat het Directie comité 
in maart 2011, net als elk jaar sinds 2008, een studie heeft 
uitgevoerd over onder meer de Belgische kortetermijn markt 
voor elektriciteit Belpex en het gebruik van de capaciteit op 
de interconnecties met Frankrijk en Nederland voor 201072.

3.1.4.2.  De samenwerking (inclusief de procedu-
res voor de toewijzing van capaciteit en 
congestiebeheer)

De CREG werkte in 2011 voor verschillende dossiers nauw 
samen met regulatoren uit andere lidstaten en met ACER, 
alsook met de transmissienetbeheerders en de elektriciteits-
beurzen. Meestal ging het hierbij om een voortzetting van 
werk uit voorgaande jaren. We verwijzen eveneens naar de 
punten 5.4.2 en 5.4.3 voor meer gedetailleerde informatie 
over de samenwerking met ACER, de CEER en ERGEG. 
In dit deel wordt verder ingegaan op de regionale samen-
werking in de Europese elektriciteitsmarkt. Het toenemend 
belang van de regionale integratie, die zich tussen de  
nationale markt en de Europese markt situeert, wordt weer-
spiegeld in het derde wetgevende energiepakket, dat het 
regionaal niveau als een onontbeerlijke tussenstap naar de 
totstandkoming van een eengemaakte Europese energie-
markt erkent. België maakt deel uit van de Centraal West-
Europese regio (hierna: CWE) in de regionale initiatieven 
voor elektriciteit (ERI).

Op Europees niveau kunnen vier grote werkthema’s onder-
scheiden worden: in 2011 hadden de werkzaamheden in 
verband met de integratie van de CWE-markten, uitgevoerd 
onder leiding van de CREG, hoofdzakelijk betrekking op de 
koppeling van de day ahead-markten, de invoering van een 
regionaal mechanisme van intraday-handel, de veilingregels 
inzake grensoverschrijdende transmissiecapaciteit en de 
berekening van de interconnectiecapaciteiten. Voor deze 
vier thema’s hebben de Europese regulatoren, gecoördi-
neerd door ACER, supra-regionale actieplannen opgesteld 
waaraan de CREG actief deelneemt. Zie in dit verband ook 
punt 5.4.2 van dit verslag.

Op CWE-niveau werd in 2011 tevens een regionaal werkplan 
opgesteld naar 2014 toe. Dit beschrijft de verschillende te 
nemen stappen om te komen tot een eengemaakte Euro-
pese markt en hoe dit binnen de CWE regio dient gereali-
seerd te worden. Wat de vier grote thema’s betreft loopt 
dit gelijk met wat in de supra-regionale werkplannen wordt 
beschreven.

71  Studie (F)111208-CDC-1129.
72 Studie (F)110331-CDC-1050. 
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Voor de leden van de CWE-regio is de geografische focus 
voor de day ahead-markt en de intraday-markt verschoven 
naar het Noordwest-Europese (NWE) niveau. Voor de vei-
lingen van capaciteit op lange termijn vond er tijdens 2011 
een uitbreiding plaats naar de Centraal Zuid-Europese (CSE) 
regio en Zwitserland toe. Zie in dit verband ook punt 3.1.4.1 
van dit verslag.

Een sleuteldoelstelling is de verwezenlijking van een markt-
koppeling D-1 op basis van de energiestromen (flow based). 
De huidige impliciete marktkoppeling op basis van de prijzen 
in de CWE-regio is die welke op 9 november 2010 werd op-
gestart. De methode van toewijzing en berekening van capa-
citeit steunt op de traditionele methode van beschikbare 
interconnectiecapaciteit (available transfer capacity of ATC) 
met een gecoördineerde reductie tussen de netbeheerders 
indien nodig. De marktkoppeling kende twee belangrijke ge-
beurtenissen in de loop van 2011. Op 4 en 5 februari 2011 
had een commerciële reductie van interconnectiecapaciteit 
plaats, als gevolg van een zeer hoge verwachting van zonne-
energie in Duitsland73. Op 28 maart 2011 had geen impli-
ciete marktkoppeling plaats als gevolg van een technisch 
probleem met de uurverandering (zie ook punt 3.2.2.3)74. De 
CREG neemt eveneens deel aan de opvolging van het NWE 
Day Ahead-marktkoppelingsproject. 

De regulatoren van de CWE-regio streven ook naar de uit-
werking van een regionaal intraday-mechanisme. De CREG 
en de Nederlandse regulator NMa hebben de ontwikkeling  
gevolgd van een tijdelijk bilateraal intraday-mechanisme 
tussen België en Nederland. Dit mechanisme steunt op 
het Elbas-systeem, dat ook in de Scandinavische landen 
bestaat. Het gaat om een continu systeem op basis van de 
prijzen. Op 3 februari 2011 nam de CREG een beslissing over 
de intraday toewijzing van capaciteit op de koppelverbinding  
Nederland-België75. De CREG neemt eveneens deel aan de 
opvolging van het NWE intraday-project, dat in een tussen-
fase voorziet in een intraday-markt op basis van een model 
vergelijkbaar met het Elbas-model in 2012 en een eindfase 
die voldoet aan de criteria van de Europese regulering en 
de Capacity Allocation and Congestion Management Frame-
work Guidelines (CACM FG) in 2014.

Op 10 november 2011 keurde het Directiecomité het voor-
stel van Elia goed met betrekking tot de geharmoniseerde 
veilingregels voor de CWE-en CSE-regio’s evenals Zwitser-
land76. Het gaat om de eerste harmonisering die een gelijk-
vormige behandeling van de vastheid van de aanbie dingen in 

de CWE-regio inhoudt. Dank zij de geharmoniseerde veiling-
regels zijn identieke regels van toepassing in de CWE-regio 
voor de toewijzing van interconnectiecapaciteit, on geacht 
de interconnectie waarvoor men capaciteit wil bekomen.  
Bovendien moet de marktspeler zich niet meer tot 
verschillende veilingbureaus wenden, maar volstaat het om 
zich tot een gemeenschappelijk veilingbureau, CASC CWE, 
te wenden om jaarlijkse en maandelijkse interconnectie-
capaciteit in de CWE-en CSE-regio’s en Zwitserland te krijgen.

Op 10 november 2011 keurde het Directiecomité eveneens 
het voorstel van Elia goed betreffende de methoden voor 
congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van 
de beschikbare capaciteit op de koppelverbinding België - 
Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken77.

Ten slotte, wat de capaciteitsberekening op basis van de 
energiestromen betreft, heeft de CREG in nauwe samen-
werking met de andere regulatoren van de CWE-regio 
van nabij de rapporten over de flowbased marktkoppeling 
gevolgd die door de transmissienetbeheerders werden 
gepubliceerd. In de loop van 2011 hadden verscheidene 
testweken plaats. Deze tests dienden als basis voor de 
analyses van de transmissienetbeheerders. Wat de bere-
kening van capaciteit op jaar- en maandbasis betreft heeft 
de CREG in september 2011 een beslissing aangenomen78.  
Tegen deze beslissing werd door Elia zowel bij het Hof van 
Beroep als bij de Raad van State beroep ingesteld. 

3.1.5. Compliance 

In maart 2011 heeft het Directiecomité beslist79 om 
Electrabel NV een administratieve geldboete op te leggen 
van 99.157 euro per kalenderdag vanaf 3 januari 2011, waar-
bij het totale bedrag echter niet hoger mag zijn dan 3% van 
de omzet die Electrabel tijdens het laatste afgesloten boek-
jaar in België gerealiseerd heeft. De CREG was van mening 
dat Electrabel herhaaldelijk gevraagde inlichtingen met het 
oog op de bepaling van de nucleaire rente niet had verstrekt, 
in strijd met artikel 26, §§ 1 en 1bis van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
De hoorzitting van de vertegenwoordigers van Electrabel, 
die de beslissing voorafging, kon geen einde maken aan de 
kritiek van de CREG op de houding van Electrabel. Electrabel 
is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij het Hof van 
Beroep te Brussel.

73 Studie (F)110303-CDC-1045.
74 Studie (F)110915-CDC-1099.
75 Beslissing (B)110203-CDC-1034.
76 Beslissing (B)111110-CDC-1124.
77 Beslissing (B)111110-CDC-1123.
78 Beslissing (B)110915-CDC-1097.
79 Beslissing (B)110325-CDC-1051.
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Eveneens inzake administratieve geldboeten, vernietigde 
de Raad van State in zijn arrest van 7 april 2011 de beslis-
sing van het Directiecomité  van 6 mei 2004 waarbij de stad 
Waver een administratieve geldboete van 1.239,46 euro per 
kalenderdag werd opgelegd80. Enerzijds was de Raad van 
State van oordeel dat de deelneming aan de deliberatie van 
6 mei 2004 door bepaalde leden van het Directiecomité van 
de CREG die niet aanwezig waren op de hoorzitting van 
5 april 2004 een miskenning inhield van «de elementaire re-
gels inzake de werking van een rechterlijk of quasi-rechter lijk 
orgaan» die de CREG in acht moet nemen wanneer ze een 
administratieve geldboete oplegt. Anderzijds was de Raad 
van State van mening dat artikel 31 van de elektriciteits-
wet niet anders kan geïnterpreteerd worden dan dat het de 
CREG toelaat een geldboete op te leggen voor het aantal 
kalenderdagen tussen de vaststelling van de overtreding en 
de beslissing, zonder dat deze boete langer dan tot de dag 
van de beslissing kan worden toegepast. Volgens de Raad 
van State kan «een sanctie enkel een vroeger gedrag be-
teugelen en niet een toekomstig gedrag dat noodzakelijker-
wijze onzeker is».

Wat de officiers van gerechtelijke politie van de CREG  
betreft, werd in maart 2011 een koninklijk besluit gepubliceerd 
tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart81.

3.2. Mededinging

De CREG verzekert de permanente monitoring van de  
elektriciteitsmarkt, zowel op het vlak van de marktwerking 
als op het vlak van de prijzen. In het kader hiervan heeft het 
Directiecomité in 2011 meerdere studies uitgevoerd.

3.2.1. Prijsmonitoring op groot- en kleinhandelsniveau 

Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de 
korte en langetermijngroothandelsmarkt voor het jaar 
2010 

In augustus 2011 heeft het Directiecomité een studie82 uit-
gebracht over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de 
korte- en langetermijngroothandelsmarkt. Het eerste deel 
van de studie beschrijft de werking van de elektriciteits-
markt in België.  Het maakt het mogelijk een definitie van 
de organisatie van de groothandelsmarkt te geven en meer 
bepaald het beurssegment nader te bepalen.

Het tweede deel handelt over de evolutie van de elektrici-
teitsprijzen op de day ahead-markt en de forward-markt in 
de loop van het jaar 2010, zowel voor België als voor de buur-
landen die de regio Centraal West-Europa (CWE) vormen.
 
De prijs op de day ahead-markt wordt beïnvloed door talrijke 
factoren, zoals het productiepark, de marktkoppeling, de 
meteorologie, het verbruik, de productie en de uitwisselin gen 
tussen de landen. Men stelt trouwens vast dat elk land zijn 
bijzondere kenmerken heeft: Duitsland wordt beïnvloed door 
de windenergie, in Frankrijk is de vraag hyperge voelig voor 
de lage temperaturen en in Nederland speelt de gasprijs een  
belangrijke rol. De day ahead-prijs werd in 2010 ook sterk 
beïnvloed door de weerfactor: meer dan de helft van het 
jaar lag de temperatuur lager dan normaal voor het seizoen. 
Dankzij de marktkoppeling sloten de day ahead-prijzen van 
de verschillende landen die deel uitmaken van de koppeling 
op elkaar aan en werd de volatiliteit van de prijs beperkt.

De forward-prijzen Y+1 van de landen van de CWE-regio 
hebben dezelfde tendens gevolgd in de loop van de  
maanden van het jaar 2010. Het eerste trimester wordt 
gekenmerkt door een daling van de forward-prijzen ten 
gevolge van een algemene daling van de commodities: 
steenkool, gas en fuel. Het tweede trimester toont een 
prijsstijging die wordt verklaard door de betere economische 
situatie, de stijging van de gasprijs door een beperkte 
beschikbare voorraad in Europa en de stijging van de 
steenkoolprijs veroorzaakt  door een bevoorradingsprobleem. 
Het derde trimester kent dalende forward-prijzen, in grote 
mate ten gevolge van de afnemende economische activiteit 
die volgt op de verlofperiode. Het vierde trimester wordt 
gekenmerkt door een prijsdaling tot half november, waarna 
de prijzen opnieuw stijgen als gevolg van een zeer koude 
periode.

Het laatste deel van de studie analyseert de fundamentals 
die een impact op de elektriciteitsprijzen konden hebben. 
Uit deze analyse blijkt dat de fossiele brandstoffen tijdens 
het eerste trimester van 2010 een daling kenden. Men 
stelt vast dat de fossiele brandstoffen tijdens het tweede 
trimester van 2010 een heropleving kenden in de maand 
april (+19%) om vervolgens weer te dalen in de maand mei 
(-2,5%) en zich te stabiliseren in de maand juni. Tijdens het 
derde trimester 2010 kenden de fossiele brandstoffen een 
daling om in het vierde trimester opnieuw te stijgen. Tijdens 
dit laatste trimester was de stijging van de prijzen voor gas 
(+16%) en steenkool (+23%) gedeeltelijk te wijten aan de 
stijging van de prijs per fuel barrel (+15%). 

80 Raad van State, arrest nr. 212.557.
81  Koninklijk besluit van 2 maart 2011 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch 

Staatsblad van 18 maart 2011).
82 Studie (F)110811-CDC-1092.
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Studie over de in 2010 geldende prijsvorming
mechanismen in leveringscontracten voor elektriciteit 
van de grote industriële afnemers van de NV Electrabel

Het Directiecomité maakte in de loop van 2011 een studie83  
over de elektriciteitslevering aan de verbruikers die in België 
over een afnamepunt beschikken waarvan het jaarlijks ver-
bruik groter is dan 10 GWh of die een vermogen groter dan 
5 MW vereisen. Het Directiecomité geeft in deze studie 
een overzicht van de prijsvormingmechanismen van de 
«energie prijs» die als basis dienden voor de facturering 
van de grote Belgische industriële afnemers in 2010. Dit 
overzicht steunt op een analyse van de verschillende  
componenten van de energieprijs die in de in 2010 geldende 
leveringscontracten werden opgenomen. Het Directie-
comité stelt vast dat de meeste contracten vandaag gebruik 
maken van een mechanisme van «clicks» op de noterin-
gen van de Endex Power BE-markt van de energiebeurs  
APX-ENDEX. Deze vaststelling geldt eveneens voor de 
grootste industriële afnemers, waarvan de meeste van  
de «historische contracten» die op de vooravond van de 
vrijmaking werden afgesloten nu hun vervaldag bereikt 
hebben.

Studie over de componenten van de elektriciteitsprijzen 

Deze studie84, door het Directiecomité gerealiseerd in sep-
tember 2011, analyseert de evolutie van de elektriciteitsprijs 
aan de afnemers voor de periode januari 2007 - juli 2011, 
waarbij de bijdragen van de verschillende componenten aan 
de prijsevoluties worden vastgesteld.

In absolute cijfers is de prijs aan de eindgebruiker in de 
pe riode januari 2007 -  juli 2011 gemiddeld gestegen met 
234,94 euro per jaar in Vlaanderen, met 138,89 euro per jaar 
in Wallonië en met 146,88 euro per jaar in Brussel voor een 
huishoudelijke klant (Dc typeklant). Onderstaande figuur85 
geeft de oorzaak van de prijsstijging weer.

De belangrijkste drivers van de prijsstijging zijn het 
distributie nettarief, de leveranciersprijs en de btw. Het  
distributienettarief is gemiddeld gestegen met 140,00 euro 
per jaar in Vlaanderen, met 47,95 euro per jaar in Wallonië en 
met 62,62 euro per jaar in Brussel. Dit is onder meer te wijten 
aan de gestegen kosten voor openbare dienst verplichtingen 
(o.a. de hoge kosten voor de opkoop verplichting van 

groenestroomcertificaten in Vlaanderen), de geste-
gen energie kosten voor het compenseren van de  
netverliezen en de invoering van de meerjarentarieven. 

Het leverancierstarief is gemiddeld gestegen met 32,10 
euro per jaar in Vlaanderen en met 38,47 euro per jaar in 
Brussel en Wallonië. Leveranciers voeren geen regionale 
prijszetting en het verschil tussen Vlaanderen en Brussel/
Wallonië wordt dan ook verklaard door de toekenning van 
gratis kWh in Vlaanderen. Deze stijging van de leveranciers-
prijs is te wijten aan de evolutie van de indexen en de prij-
zen op de internationale energiemarkt. De evolutie van de 
indexen van de huishoudelijke klanten wordt in de figuur 
hierna weergegeven.

83 Studie (F)110811-CDC-1093.
84 Studie (F)110922-CDC-1096.
85 De all-in prijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-in tarief van juli 2011 te komen.
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De openbare heffingen maken ook een belangrijke evolutie 
door. De federale bijdrage is verdubbeld sinds 2007 en 
nieuwe toeslagen zoals “toeslag groenestroomcertificaat” 
en “financiering aansluiting offshore windturbineparken” 
dragen ook bij tot de stijging. Tenslotte is de bijdrage 
hernieuwbare energie en WKK fors toegenomen door de 
stijging van de quota.

De prijs aan de eindgebruiker met een middenspanningspro-
fiel is gemiddeld gestegen met 1.325,87 euro per jaar in Vlaan-
deren en met 2.404,80 euro per jaar in Wallonië. In Brussel is 
de prijs gedaald met 223,56 euro per jaar. Aan de basis hiervan  
liggen dezelfde oorzaken als bij de residentiële klanten. 
Het leverancierstarief is echter gemiddeld gedaald met 
768,00 euro per jaar. Dit komt door de structuur en de in-
dexeringsparameters van de tarieven die erg verschillend 
zijn ten opzichte van laagspanningsklanten. 

Figuur 7: Evolutie indexen huishoudelijke klanten   

Bron: CREG
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Studie over het financieringsmechanisme van de gratis 
kilowatturen in Vlaanderen

Op basis van de situatie op het grondgebied van IMEWO 
in 2010 analyseert het Directiecomité in deze studie86 het  
financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in 
Vlaanderen en de financiële stromen tussen de bijdragers 
en de begunstigden. 

In Vlaanderen heeft elk huishouden recht op 100 gratis kWh 
verhoogd met 100 kWh voor elke persoon die het huis-
houden telt. De kost van deze maatregel wordt gedragen 
door alle distributienetklanten via een openbare dienstver-
plichting en de distributienettarieven. De eenheidskostprijs, 
berekend op basis van het budget van de openbare dienst-
verplichtingen, de transmissie- en distributiekosten en de 
verbruikte kWh die deel uitmaken van deze maatregel,  
bedroeg  0,6744 eurocent/kWh en was goed voor een totale 
kost van 20.245.787,07 euro. Op basis van deze eenheids-
kostprijs, de samenstelling van de huishoudens en hun ver-
bruik evenals het verbruik van de ondernemingen, inclusief 
de openbare verlichting, verkrijgt men de verdeling van de 
bijdragen.

Als men de gratis kWh en hun waarde (14,9744 eurocent/
kWh in 2010) vermenigvuldigt, bekomt men het bedrag dat 
aan de huishoudens werd teruggestort, hetzij 19.419.349,16 
euro. Op basis van de verdeling van de grootte van de huis-
houdens verkrijgt men de nettosubsidie die de gezinnen in 
2010 hebben ontvangen op het grondgebied van IMEWO. 
Het verschil tussen de bijdragen en de terugstortingen, 
hetzij 826.437,91 euro, valt binnen het budget van de  
distributienetbeheerder en zal dienen om de gratis kWh van 
de komende jaren te financieren.

Tabel 8: Samenvatting van de voordelen toegekend aan de huishoudens door het systeem van gratis kWh

Niet- 
residentieel

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.

Verdeling grootte van 
de huishoudens  (%)

- 29,77 34,15 15,8 13,72 4,68 1,29 0,36 0,24

Bijdrage (%) 
(20.245.787,07 euro)

51,62 12,06 15,81 8,23 7,94 2,98 0,89 0,27 0,19

Voordeel (%) 
(19.419.349,16 euro)

0 18 30 19 20 8 3 1 1

Nettosubsidie per huis-
houden (euro)

0 8,7 20,64 32,58 44,52 56,46 68,4 80,34 92,28

Bron: CREG

Studie over de impact van de sluiting van de kerncentrales 
in Duitsland tegen 2022 op de elektriciteitsprijzen die in 
België worden toegepast

Deze studie87, die werd uitgevoerd op vraag van de Minister 
van Energie, onderzoekt welke weerslag de beslissing van 
de Duitse regering om de activiteit van zeven kernreactoren 
onmiddellijk stop te zetten en de totale kernuitstap tegen 
2022 te voorzien, zal hebben op de prijzen die in België wor-
den toegepast. 

Voor wat de huidige prijzen betreft, werd er vastgesteld 
dat de sluiting van de 7+1 kerncentrales op 15 maart 2011, 
goed voor een vermogen van 8.336 MW, in België vooral 
een invloed heeft gehad op de year ahead prijzen die met 
4,5 euro/MWh zijn gestegen op APX-ENDEX. De prijs per 
ton CO2 steeg ook met ongeveer 1,5 euro/MWh ten ge-
volge van deze aankondiging. Deze prijsstijging heeft zich 
echter niet gestabiliseerd. De verschillende analyses gaan 
uit van een stijging van de spotprijzen in Duitsland gaande 
van 5 euro/MWh tot 15 euro/MWh, met een grotere waar-
schijnlijkheid van 10 euro/MWh. Deze stijging zal ook zijn 
weerslag hebben op de prijzen in België als gevolg van de 
koppeling van de markten. In geval van congestie zullen de 
Belgische prijzen de Duitse echter niet volledig volgen. Voor  
de residentiële markt schat men dat de totale prijs van 
de elektriciteitsfactuur voor een residentiële afnemer in 
België voor ongeveer 40 % afhangt van de prijzen van de 
groothandels markt. Bijgevolg zou een stijging van 5 euro/
MWh op de groothandelsmarkt in België leiden tot een stij-
ging van de elektriciteitsprijs met 2 euro/MWh op de totale 
factuur voor de residentiële afnemer. 

86 Studie (F)110908-CDC-1077.
87 Studie (F)110908-CDC-1100. 
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Studie over het effect van de NorNed kabel op de Day 
Ahead elektriciteitsprijzen in Nederland, Duitsland en 
België

Het Directiecomité onderzocht het effect op de day ahead 
prijzen van de ingebruikneming van de onderzeese stroom-
kabel NorNed, die Noorwegen met Nederland verbindt88. 
Het Directiecomité stelt vast dat deze interconnectie het 
mogelijk maakte de volatiliteit van de day ahead-prijzen te 
beperken. De impact voor België is echter beperkt, aan-
gezien de in- en uitvoervolumes van en naar Nederland zo 
goed als onveranderd bleven. 

Studie over het vormingsmechanisme van de negatieve 
elektriciteitsprijzen in Duitsland

Deze studie89, die uitgevoerd werd op initiatief van het  
Directiecomité, heeft als doel de mechanismen te 
beschrijven die leiden tot de negatieve prijzen die we vanaf 
2008 hebben vastgesteld op de EEX-elektriciteitsbeurs.  De 
elektriciteitsprijzen kunnen negatief worden wanneer de  
residuele last, dat wil zeggen de totale last verminderd met 
de productie van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong 
(hoofdzakelijk windenergie), laag is. De mogelijkheid om 
de productie verder te verminderen is in dat geval beperkt 
en soms is het nodig om de productie van de baseload  
centrales te verminderen. Het is echter duur om deze 
centrales stil te leggen en opnieuw op te starten. Daarom 
beslissen bepaalde producenten om elektriciteit te blijven 
produceren met hun baseload-centrales en deze met verlies 
te verkopen. De producenten van elektriciteit van hernieuw-
bare oorsprong lijden niet onder deze negatieve prijzen  
vermits ze hun elektriciteit tegen het aankooptarief verkopen.

Studie betreffende de analyse van het concept van de 
spreads

Deze studie90, die werd uitgevoerd op initiatief van het 
Directie comité, biedt een globaal overzicht van de spreads. 
Die komen overeen met het verschil tussen de marktprijs 

voor elektriciteit en de prijs van de brandstof en de kool-
stofdioxide. Ze geven zo een ruwe benadering van de  
rendabiliteit van de centrales. Er wordt rekening gehou-
den met twee soorten brandstof: gas (spark spreads) en  
steenkool (dark spreads). 

3.2.2.  Monitoring van de transparantie en de 
openstelling van de markt 

3.2.2.1. De opgevraagde elektrische energie 

Volgens de statistieken91 overgemaakt aan de CREG wordt 
de elektrische energie die door het Belgische92 net van Elia 
werd opgevraagd, exclusief pompcentrales, met andere 
woorden het nettoverbruik plus de netverliezen, voor 2011 
geraamd op 81.622 GWh tegenover 84.733 GWh in 2010, 
wat een daling met ongeveer 3,67% zou betekenen. Tegen-
over het jaar 2009 kan evenwel een lichte toename met 
1,8% worden vastgesteld. Het opgevraagde piekvermogen 
wordt voor 2011 geraamd op 13.005 MW93, tegenover 
13.585 MW in 2010.

Figuur 9 geeft een overzicht voor de jaren 2008 tot 2011 van 
de gemiddelde afname op maandbasis in de regelzone van 
Elia. Na een scherpe terugval van de elektriciteitsafname 
die zich in oktober 2008 heeft voorgedaan ten gevolge van 
de economische crisis en die zich verder heeft doorgezet 
in 2009, heeft de afname zich begin 2010 hersteld. In 2011 
blijft deze echter steeds onder het niveau van 2010 met een 
scherpe terugval in december 2011. Hoewel deze cijfers niet 
gecorrigeerd werden voor de temperatuur van de betrokken 
maand, geven ze wel goed de trend weer.

Bij deze gegevens wordt de lokale productie niet helemaal 
in rekening gebracht. Er wordt aangenomen dat deze lokale 
productie jaar na jaar groeit. Synergrid schat voor 2009 de 
lokale productie op 7,9 TWh en voor 2010 op 9,1 TWh of 
meer dan 10% van het totale verbruik. De CREG beschikt 
tot nu toe niet over preciezere gegevens in verband met 
deze groeiende productiemiddelen. 

88 Studie (F)110428-CDC-1014.
89 Studie (F)110908-CDC-1098.
90 Studie (F)110203-CDC-1036.
91  Deze statistieken zijn afkomstig van Elia en dekken niet de totale opgevraagde elektrische energie in België aangezien zij geen rekening houden met de kleine lokale productie-eenheden waarvoor 

Elia geen metingen verricht (<25 MW), noch met de productie-eenheden die niet op het net van Elia zijn aangesloten.
92 Exclusief het gedeelte gelegen in het Groothertogdom Luxemburg.
93 Bron: Elia, voorlopige gegevens, januari 2012.
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3.2.2.2. Het marktaandeel van de productiegroothandel 

Tabel 9 geeft een raming, zowel in absolute waarden (in 
GW) als in relatief aandeel van het Belgische totaal (in %), 
van het marktaandeel in de productiecapaciteit van elektrici-
teit op het einde van ieder jaar.

Volgens de tabel bezit Electrabel nog steeds een heel groot 
marktaandeel (70%) van de totale productie, hoewel het zijn 
marktaandeel zag verkleinen in de voorbije jaren. De tweede 
belangrijkste speler is SPE/EdF, met een markt aandeel van 
14  % in productiecapaciteit. De derde speler in België is 

het Duitse E.ON, dat 9% van de productie capaciteit heeft 
verworven via een swap met Electrabel begin november 
2009. De vierde speler is een nieuwkomer: halfweg 2011 
werd de STEG van T-Power in gebruik genomen. Met  
422 MW heeft deze speler een aandeel van 3% in de  
Belgische productiemarkt.

De HHI, een vaak gebruikte concentratie-index, is gedaald 
in 2011 maar blijft met een waarde van 5.160 heel hoog. Ter 
vergelijking: een markt wordt als sterk geconcentreerd be-
schouwd wanneer de HHI gelijk is aan of hoger is dan 2.000.

Figuur 9: Gemiddeld verbruik op maandbasis in de regelzone van Elia van 2008 tot 2011 

Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG 
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Tabel 9: Marktaandelen van de groothandel in de productiecapaciteit van elektriciteit 
 

in GW 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Electrabel 13,4 13,7 12,3 11,7 11,4 86% 85% 75% 72% 70%

SPE 1,4 1,5 1,8
2,4 2,4

9% 10% 11%
15%* 14%*

EDF 0,5 0,5 0,5 3% 3% 3%

EON 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0% 0% 9% 9% 9%

T-Power 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0% 0% 0% 0% 3%

RWE/Essent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2% 2% 2% 2% 2%

Andere (<2%) 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0% 0% 1% 2% 2%

Totaal 15,6 16,1 16,5 16,2 16,3 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.460 7.350 5.770 5.500 5.160

* De aandelen van SPE en EDF werden samengevoegd vanaf het jaar 2010 gelet op de overname van SPE door EdF. 

Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG
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De volgende tabel geeft dezelfde raming, maar op vlak van 
effectief geproduceerde energie. Daaruit blijkt dat in 2011 
het marktaandeel van Electrabel op vlak van geproduceerde 
energie 2 procentpunt hoger is dan zijn marktaandeel in de 
productiecapaciteit. Dat betekent dat zijn gemiddelde ratio 
van gebruik van productiemiddelen iets hoger ligt dan van 
de andere producenten. Bij de tweede speler, SPE/EdF, 
geldt het omgekeerde. 

derde van de nucleaire installaties te sluiten. Door de markt-
koppeling stegen de prijzen navenant in Nederland. 

De groothandelsprijzen op de kortetermijnmarkt kennen 
een stijgende trend in vergelijking met 2009 en 2010. Zo 
ligt de gemiddelde jaarprijs op Belpex op 49,5 euro/MWh in 
2011, tegenover 46,3 euro/MWh in 2010 en 39,4 euro/MWh 
in 2009.

Tabel 10: Marktaandelen van de groothandel in de geproduceerde energie 

TWh 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Electrabel 72,6 67,1 66,9 60,0 55,9 87% 85% 81% 72% 72%

SPE 5,6 5,6 7,9
12,1 9,3

7% 7% 10%
15%* 12%*

EdF 3,5 3,6 4,1 4% 5% 5%

E.ON 0,0 0,0 1,4 8,8 8,5 0% 0% 2% 11% 11%

RWE/Essent 2,1 2,2 2,2 2,4 2,0 2% 3% 3% 3% 3%

spelers < 2% 0,0 0,0 0,1 0,4 2,2 0% 0% 0% 0% 3%

Totaal 83,8 78,5 82,6 83,7 77,8 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.380 6.680 5.380 5.440

* De aandelen van SPE en EdF werden samengevoegd vanaf het jaar 2010 gelet op de overname van SPE door EdF. Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Hoewel zij heel sterk blijft, is de dominante positie van 
Electrabel licht verminderd in 2011 wat betreft de productie-
capaciteit, maar licht gestegen wat betreft de geproduceerde 
energie. 

3.2.2.3. De uitwisseling van energie

Op 9 november 2010 werd de trilaterale kortetermijnmarkt 
(Frankrijk, België, Nederland) gekoppeld aan de Duitse elek-
triciteitsmarkt. Die koppeling, de CWE-koppeling genoemd, 
werd gelijktijdig gekoppeld aan de Scandinavische markt via 
een andere methode. 

Door de marktkoppeling zou men mogen verwachten dat de 
prijzen convergeren. Uit de onderstaande figuur is dat niet 
duidelijk. Meer nog, in april en mei en zeker tijdens de zomer 
van 2011 lagen de prijzen in Nederland en Duitsland gevoelig 
hoger dan in Frankrijk en België. Dat is wellicht te verklaren 
door de Duitse beslissing in maart 2011 om ongeveer een 

Op 28 maart 2011 was er een ontkoppeling van de korte-
termijnmarkten in de CWE-regio, waaronder dus ook de 
Belpex DAM. Het resultaat van de op zichzelf staande 
clearing van de Belpex DAM was een gemiddelde prijs van 
206,1 euro/MWh voor het leveren van basislast op 28 maart 
2011, met een prijspiek van 2.999 euro/MWh voor levering 
tijdens het 8ste uur (d.w.z. tussen 7 en 8 uur ‘s morgens) van 
die dag. De CREG heeft vervolgens een studie94 gemaakt 
over deze prijspiek en vooral gekeken naar het dispatching- 
en biedgedrag van de drie grootste producenten in de Elia-
regelzone: Electrabel, E.ON en SPE. De CREG besluit dat er 
op de day ahead-markt voldoende capaciteit werd aangebo-
den om de prijspiek te vermijden. Door gebrek aan geavan-
ceerde types van biedingen, kon de aangeboden capaciteit 
echter niet efficiënt worden toegewezen met de prijspiek 
als gevolg. Ook een Request for Quotes zou de prijspiek 
kunnen hebben vermeden. Belpex heeft ondertussen reeds 
een aantal geavanceerde types van biedingen ingevoerd, 
evenals de mogelijkheid voor een Request for Quotes tij-
dens een marktontkoppeling.

94 Studie (F)110915-CDC-1099. 
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Het totaal verhandelde volume op de Belpex DAM bedroeg 
in 2011 12,3 TWh, een lichte stijging ten opzichte van 2010 
toen er 11,8 TWh werd verhandeld. Het verhandelde volume 
van Belpex komt dus overeen met bijna 15% van de totale 
afname van het Elia-net. 

Net zoals eind 2010 waren er eind 2011 35 marktspelers op 
de Belpex DAM. 

Een belangrijk gegeven is de gevoeligheid van de 
elektriciteits prijs voor extra volume (de marktdiepte). Uit 
een studie van Belpex over het jaar 2010 blijkt dat de prijs 

gemiddeld met 2,5% steeg op een bijkomende vraag 
van 500 MW, terwijl dit in 2010 nog 3,6% was; voor een 
extra verkoop van 500 MW daalde de prijs gemiddeld met 
slechts 2,4% tegenover 3,4% in 2010. De marktrobuustheid 
is in 2011 dus nog gestegen ten opzichte van 2010. De 
gemiddelde maandelijkse marktrobuustheid kan wel sterk 
schommelen, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Deze 
figuur toont de relatieve marktrobuustheid tussen 2008 en 
2011: de relatieve gevoelig heid kan oplopen tot 32% (mei 
2008). Daarentegen lag de gevoeligheid in 2010 steeds  
onder de 6%. 

Figuur 10 : Gemiddelde prijzen op de beurzen Belpex, APX, EPEX FR en EPEX GE tussen 2007 en 2011 (€/MWh)

                                                                                                          

Bron: CREG, Elia, Belpex, APX, Powernext, EEX
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Figuur 11: Gemiddelde maandelijkse marktrobuustheid van Belpex in 2008-2011

Bron: Belpex, CREG
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Gemiddelde day ahead elektriciteitsprijzen (€/MWh)

€/MWh België Nederland Frankrijk Duitsland

2007 41,7 41,9 40,8 38,0

2008 70,6 70,0 69,2 65,8

2009 39,4 39,1 43,0 38,9

2010 46,3 45,3 47,5 44,5

2011 49,4 52,1 48,9 51,1

2007-2011 49,5 49,8 50,0 47,7
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Sinds maart 2008 organiseert Belpex ook een intraday-
beurs waarop marktspelers binnen de dag energie kun-
nen uit wisselen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat het 
verhandelde volume in 2011 gestegen is ten opzichte van 
de voorgaande jaren. Wellicht heeft het feit dat in 2011 
de Belpex intraday-beurs impliciet gekoppeld werd met 
de Nederlandse beurs een positieve invloed gehad op de 
verhandelde volumes. Uit de tabel blijkt eveneens dat de 
gemiddelde prijs in 2011 op de intraday-markt gestegen 
is tot 55,0 euro/MWh. De intraday-prijzen zijn ook in 2011 
hoger dan de day ahead-prijzen, voornamelijk doordat er 
meer intraday-transacties zijn tijdens de piekuren, die van 
nature uit hogere prijzen hebben.

Tabel 11:  Uitgewisselde energie en gemiddelde prijs op de 

intraday-beurs  

Intraday 2008 2009 2010 2011

Volumes 
(GWh)

89 187 275 363

Prijs (€/MWh) 87,7 42,3 50,1 55,0
Bron: gegevens Belpex

Om de markt goed te kunnen inschatten, is het interessant 
om de fysieke volumes te kennen die via de beurs worden 
verhandeld tussen de marktspelers, alsook de volumes die 
bilateraal worden verhandeld (OTC). Voor de OTC-markt 
maken we een onderscheid tussen de handel met de do-
minante historische speler (OTC_Incumbent) en de handel 
tussen de andere spelers onderling (OTC_NoIncumbent)95. 
We splitsen deze handel ook op tussen enerzijds intraday en 
anderzijds day ahead. Uit tabel 12 volgt dat, wat betreft de 
day ahead-markt, de verdeling van de uitwisselingen over de 
drie types relaties in 2011 enigszins veranderd is tegenover 
2010 en 2009 voor wat betreft de beurs: deze is nu goed 
voor iets minder dan een vijfde van de uitwisselingen96. De 
day ahead OTC-handel met de historische speler verliest 
ook in 2011 marktaandeel en vertegenwoordigt nog 27% 
van alle uitwisselingen. De handel tussen de marktspelers 
die niet ‘incumbent’ zijn, is gestegen tot meer dan de helft. 
De hoeveelheid handel die buiten de beurs plaatsvindt, is 
gestegen van driekwart tot 80% van de uitwisselingen.  
De verdeling van de intraday-handel (tabel 13) is in 2011 
sterk veranderd ten opzichte van 2010: het aandeel van de  
OTC-handel via de historische speler is sterk gedaald tot 
32%, ten voordele van de handel tussen niet-historische 
spelers die gegroeid is tot 38%. Ondanks een groter  
volume van uitwisselingen op de intraday-beurs is het 
marktaandeel in 2011 gedaald tot 30%.

Tabel 12: Opsplitsing van de uitwisseling op de hub day ahead  

Day Ahead 2009 2010 2011

Beurs 26% 28% 19%

OTC_NoIncumbent 42% 44% 54%

OTC_Incumbent 32% 29% 27%

Totaal 100% 100% 100%
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Tabel 13: Opsplitsing van de uitwisseling op de hub intraday  

Intraday 2009 2010 2011

Beurs 23% 35% 30%

OTC_NoIncumbent 7% 8% 38%

OTC_Incumbent 70% 57% 32%

Totaal 100% 100% 100%
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Tenslotte vermeldt de CREG nog dat zij een monitoring-
rapport97 over 2010 heeft gepubliceerd. Dit rapport is fors 
uitgebreid in vergelijking met de voorgaande jaren en 
behandelde naast de kortetermijnmarkt en het gebruik 
van de interconnecties ook de productiemarkt, de lange-
termijnmarkt, de consumptie en de balancing. 

3.2.2.4. REMIT 

Op 28 december 2011 is de verordening (EU) nr. 1227/2011 
van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie (REMIT98) in werking ge-
treden. Het objectief van de verordening is om te komen 
tot een toezicht op de Europese groothandelsmarkten voor 
energie en om handel met voorkennis en marktmanipulatie 
te detecteren en te verbieden. 

ACER heeft een coördinerende rol inzake REMIT en infor-
meert de betrokkenen o.a. via een rubriek op zijn website99. 
Met toepassing van artikel 16.1 van de REMIT-verordening 
heeft ACER overigens reeds in december 2011 een eerste 
editie uitgebracht van niet-bindende richtsnoeren over de 
toepassing van de definities in verband met voor kennis en 
marktmanipulatie.

95   In het jaarverslag 2010 werden voor 2009 en 2010 andere cijfers bekomen wegens een berekeningsmethode die een uitwisseling enkel markeerde als ‘incumbent’ als de historische speler de 
energie leverde. In dit rapport worden de uitwisselingen met de historische speler waarbij de historische speler de energie afneemt, meegerekend als ‘incumbent’. 

96  Voor de handel via Belpex wordt de helft van het volume genomen, aangezien Belpex steeds als tussenpersoon optreedt en er anders dubbel geteld wordt. Voor de uitwisselingen met de 
‘incumbent’ en ‘no incumbent’ geldt dat elke uitwisseling wordt geteld, ook al zijn het twee verschillende bedrijven die onder hetzelfde moederbedrijf vallen.

97 Studie (F)110331-CDC-1050.
98 Regulation on Energy Market Integrity and Transparency.
99 http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT.
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De REMIT-verordening is in voege sedert 28 december 
2011, maar dit geldt nog niet voor de registratie- en mel-
dingsplichten in hoofde van marktdeelnemers op groot-
handelsniveau. Deze specifieke verplichtingen zullen pas in 
werking treden wanneer de Europese Commissie een aan-
tal zogenaamde “uitvoeringshandelingen” zal aangenomen 
hebben. De overige bepalingen van de verordening moeten 
echter wel reeds worden nageleefd, met inbegrip van de 
plicht voor alle marktdeelnemers om eventuele voorkennis 
waarover zij beschikken openbaar te maken. Daarnaast zijn 
professionele traders verplicht om de nationale regulator 
(zijnde in België de CREG) in kennis te stellen van verdachte 
transacties. 

De CREG zal in de beginfase de binnenkomende meldingen 
opvolgen en waar nodig onderzoeken. Verder zal de CREG  
haar medewerking verlenen aan ACER bij het bepalen van 
de format waarin de informatie van de marktdeelnemers 
moet worden aangeleverd voor de nationale registers.

In de interimfase, de periode tussen de inwerkingtreding 
van de REMIT-verordening op 28 december 2011 en het 
effec tief starten van de monitoring door ACER, hetgeen ver-
wacht wordt eind 2013, zal ACER de marktspelers en de 
nationale regulerende instanties voorzien van verschillende 
richtlijnen (guidance), die regelmatig geactualiseerd zullen 
worden, opdat zij kunnen voldoen aan hun verplichtingen 
onder de REMIT-verordening. Tegen 29 juni 2013 moet  
iedere lidstaat er ook voor gezorgd hebben dat de nationale 
regulerende instanties over de vereiste onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden beschikken. In België is dit nog 
niet het geval.

3.2.3.  Het uitvoeren van onderzoeken om 
daadwerkelijke mededinging te bevorderden

Studie betreffende de tussenkomst van Electrabel tij
dens de hoorzitting van 9 februari 2011 in de Commissie 
voor het Bedrijfsleven inzake de nucleaire rente

Deze studie100, gerealiseerd in februari 2011, analyseert de 
tussenkomst van Electrabel NV tijdens de hoorzitting van 9 
februari 2011. Tijdens zijn uiteenzetting heeft Electrabel voor 
het eerst een cijfermatige en methodologische benadering 
gegeven met betrekking tot de nucleaire rente, niettegen-
staande herhaalde vragen van het Directiecomité hierom-
trent in het verleden onbeantwoord bleven. Met andere 
woorden, Electrabel ontkent niet langer dat het (grote) win-
sten maakt op zijn nucleaire activiteiten. 

Het door Electrabel weerhouden resultaat van 652 miljoen 
euro (750 miljoen euro voor gans het Belgische nucleaire 

park) is echter ver verwijderd van de marge die het Directie-
comité heeft berekend in zijn studie101 over de kosten-
structuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire 
contrales in België, t.t.z. 1,75 - 1,95 miljard euro. Dit is het 
gevolg van het verschil in inschatting van de drie parameters 
die gebruikt worden in de formule, met name de geprodu-
ceerde hoeveelheid (Q), de verkoopprijs (P) en de gemid-
delde kost (GK). Betreffende de geproduceerde hoeveelheid 
(Q) weerhouden het Directiecomité en Electrabel dezelfde 
waarde, met name 46 TWh. Echter, de verdeling tussen de 
verschillende partijen is echter niet 40 TWh voor Electrabel 
en 6 TWh voor EDF-SPE, maar respectievelijk 41 TWh en 
5 TWh. Het grootste verschil situeert zich bij het inschatten 
van de verkoopprijs (P). Electrabel waardeert al zijn nucleaire 
productie aan 44,8 euro/MWh, de prijs die zijn (grote)  
industriële klanten volgens Electrabel betalen. Het Directie-
comité geeft in deze studie aan dat dit ingaat tegen de  
realiteit en niet consistent is met de door Electrabel geuite 
kritiek op de voornoemde studie 968. Om dit te staven heeft 
het Directiecomité gebruik gemaakt van objectieve data, die 
haar daarenboven door Electrabel werden overgemaakt. 
Tenslotte vertrekt de inschatting van de productiekost 
(GK) door Electrabel van het cijfer van het Directiecomité. 
Daaraan dient volgens Electrabel nog 2,7 euro/MWh  
te worden toegevoegd voor algemene kosten en 5 euro/MWh 
voor de vaste kosten van andere centrales. Betreffende de 
2,7 euro/MWh doet het Directiecomité geen uitspraak ver-
mits verdere informatie vereist is. Het in rekening brengen 
van de vaste kosten van andere centrales, om zodoende de 
kostprijs van de nucleaire centrales op te drijven, wordt door 
het Directiecomité verworpen. Besluitend kan gesteld wor-
den dat de uiteenzetting van Electrabel tijdens de hoorzitting 
van 9 februari 2011 het Directiecomité niet aanzet om zijn 
berekeningen aan te passen. Het Directiecomité bevestigt 
dan ook zijn resultaten. 

Studie betreffende de economische waardering van 
nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire 
bijdrage

In deze studie102 heeft het Directiecomité in eerste instantie 
de notie van winst en overwinst behandeld. Overwinst 
of rente is een gegeven wanneer een activiteit meer op-
brengt dan nodig om de continuïteit van deze activiteit te 
verzekeren. In een normale economische situatie zou deze 
overwinst na verloop van tijd verdwijnen vermits er con-
currenten op de markt komen. Toegepast op de situatie van 
de Belgische nucleaire productie stelt het Directiecomité 
vast dat deze overwinst aanwezig is, en dit in grote mate bij 
de historische speler. Dit is een gevolg van verschillende fac-
toren waaronder de versnelde afschrijvingen, de overgang 
van een gereguleerde markt naar een vrijgemaakte markt 

100 Studie (F)110224-CDC-1043.
101 Studie (F)100506-CDC-968.
102 Studie (F)110609-CDC-1072.
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en het moratorium op de bouw van kerncentrales in België. 
Dit leidt ertoe dat de overwinst structureel van aard is en 
de marktwerking in België niet optimaal is. In een tweede 
deel heeft het Directiecomité aangetoond dat een marktbe-
nadering gebaseerd op de noteringen op de energiebeurs, 
de meest adequate inschatting is voor de verkoopprijs van 
nucleaire energie en bijgevolg de nucleaire (over)winst. Er 
werd aangetoond dat elektriciteitsproducenten streven naar 
een lineair hedging path wanneer ze hun productieporte-
feuille in de tijd gaan afdekken. In dat opzicht is de meest 
adequate inschatting van de verkoopprijs van nucleaire 
energie het gemiddelde van de noteringen in de jaren Y-1, 
Y-2, Y-3 op de Endex Power BE markt van de APX-ENDEX 
energiebeurs voor een baseload-levering in het jaar Y. Ver-
trekkende van deze benadering, een gemiddelde productie-
kost van 22 euro/MWh en een nucleaire productie van 45 
TWh, wordt een winst bekomen van 1,8 miljard euro voor 
2009 en 1,7 miljard euro voor de jaren 2010 en 2011. In een 
derde deel werd gesteld dat van deze winst een deel (bil-
lijke marge) toebehoort aan de nucleaire producent en de 
rest dient te worden beschouwd als overwinst en bijgevolg, 
vanuit economisch perspectief, in dit geval afgeroomd mag 
worden door de overheid. Voor de billijke marge stelde het  
Directiecomité als richtsnoer 10 euro/MWh voorop, of voor 
een totaal van 45 TWh, 450 miljoen euro. 

Vervolgens heeft het Directiecomité twee methodes 
besproken via dewelke deze overwinst kan afgeroomd 
worden. Het Directiecomité is voorstander van het huidige 
systeem van de contributiebijdrage maar in een aangepaste 
vorm waarin rekening wordt gehouden met het nucleair 
uit doofscenario in België. Een andere modaliteit is het 
installeren van een uraniumtaks op kernsplijtstoffen, 
een systeem dat ook in Duitsland werd geïntroduceerd. 
Tenslotte heeft het Directiecomité met deze studie zijn 
methodologie betreffende de berekening van de nucleaire 
winst bevestigd. Het wees er verder op dat de uiteindelijke 
keuze van de modaliteit en de hoogte van de nucleaire 
bijdrage een politieke verantwoordelijkheid is. Daartoe heeft 
het de beleidsmakers een aantal elementen aangereikt die 
nuttig kunnen zijn in het zoeken naar een oplossing. 

Studie aanvullend bij de studie (F)110609CDC1072 
betreffende de economische waardering van nucleaire 
energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage

In deze studie103 heeft het Directiecomité een antwoord ge-
formuleerd op de vragen die de Minister van Energie heeft 
overgemaakt tijdens een onderling overleg op 14 juni 2011 
en die later ook schriftelijk aan de CREG werden bezorgd. 

De logica van de tekst is bottom up opgebouwd. In eerste 
instantie werden de vragen met betrekking tot de nucleaire 
marge, en haar variabel karakter van jaar tot jaar, behandeld. 
Er werd specifiek stilgestaan bij de parameter productie-
kost. Uit de data die door de nucleaire exploitant werden 
opgeleverd, zou kunnen worden besloten dat de nucleaire 
productiekost over de periode 2007-2010 sterk is gestegen. 
Het Directiecomité heeft uitdrukkelijk geformuleerd dat het 
enkel akte neemt van het aangebrachte cijfermateriaal. Deze 
cijfers dienen aan verder (boekhoudkundig) onderzoek te 
worden onderworpen vooraleer ze door het Directie comité 
kunnen worden gevalideerd. Hierbij is de volledige mede-
werking van de betrokken actoren noodzakelijk. Vervolgens 
heeft het Directiecomité aangegeven dat de repartitie-
bijdrage, als mechanisme om de nucleaire overwinst af te 
romen, zijn voorkeur wegdraagt. Het bevestigt hierbij zijn 
standpunt uit de studie 1072. De impact van deze maatregel 
op de concurrentie, de investeringen en de eindprijs werd 
besproken. Het Directiecomité heeft er verder ook op ge-
wezen dat het wegnemen van de nucleaire overwinst een 
noodzakelijke ingreep is maar dat daarnaast nog andere toe-
tredingsdrempels bestaan waar nieuwe marktspelers mee 
kampen. In een derde deel werd stilgestaan bij de verdeel-
sleutel van de nucleaire bijdrage. Het lineair pro rata mecha-
nisme, zoals dat vandaag geldt na de invoering ervan door 
de programmawet van 22 december 2008, is in het voordeel 
van de nucleaire exploitant. Het Directiecomité adviseert 
om de verdeelsleutel te corrigeren voor de beheerskos-
ten die de nucleaire exploitant aanrekent aan de andere  
vennootschappen met een aandeel in de nucleaire productie.

Studie over de wetsvoorstellen betreffende de nucleaire 
heffing

Deze studie104, die werd gerealiseerd op vraag van de Com-
missie Bedrijfsleven van de Kamer, heeft als doel vijf wets-
voorstellen die aan het Directiecomité werden overgemaakt 
te analyseren, zowel vanuit economisch als juridisch stand-
punt. Het betreft hier de wetsvoorstellen (en amendemen-
ten) betreffende correctieve maatregelen met betrekking 
tot de nucleaire winst die door de partijen Ecolo-Groen!, 
CD&V/cdH, N-VA en sp.a en Lijst Dedecker (LDD) werden 
ingediend. Daartoe werd aan de indieners van het wetsvoor-
stel de mogelijkheid gegeven om hun wetsvoorstel monde-
ling toe te lichten. Ecolo-Groen!, N-VA en LDD hebben van 
die mogelijkheid gebruik gemaakt. 

103 Studie (F)110811-CDC-1078.
104 Studie (F)110908-CDC-1079.
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3.3.  Consumentenbescherming

In maart 2011 heeft het Directiecomité, op vraag van de 
Commissie Bedrijfsleven van de Kamer, vier adviezen uit-
gebracht. In zijn advies105 over het wetsvoorstel 0692/001 
tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de 
bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas 
van 25 november 2010, ingediend door de heer Renaat 
Landuyt en mevrouw Ann Vanheste, verduidelijkte het 
Directie comité dat de invoering van een unieke indexerings-
formule die geldt voor alle energieleveranciers actief op de 
Belgische markt strijdig is met de basisprincipes van de vrije 
markt en een negatief effect heeft op het switchgedrag 
van de consument. In zijn advies106 over het wetsvoorstel 
1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de bevoegd-
heden van de Ombudsdienst voor Energie en het invoeren 
van een standaardfactuur voor de levering van elektriciteit 
en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames 
L. Van der Auwera, N. Muylle en de heer J. Van den Bergh, 
stelt het Directiecomité dat het opleggen bij wet van een 
standaardfactuur geldig voor alle energieleveranciers actief 
op de Belgische markt in overleg moet gebeuren met de 
gewesten. De uitbreiding van de bevoegdheden van de 
Ombudsdienst voor Energie met een injunctierecht gecom-
bineerd met een systeem van terugbetaling of vergoeding 
is ongekend in het Belgisch recht. In zijn advies107 over het 
wetsvoorstel 0266/01 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en 
gas van 4 oktober 2010, ingediend door de heer Joseph  
George, stelt het Directiecomité dat het bij wet bekrachtigen 
van het koninklijk besluit van 3 april 2003 geen goede keuze 

is omdat dit koninklijk besluit een fundamenteel probleem 
van wettigheid heeft daar het geen correcte rechtsgrond lijkt 
te hebben.  Ten slotte, in zijn advies108 over  het voorstel 
van resolutie over een betere consumentenbescherming op 
de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt van 1 oktober 
2010, ingediend door mevrouw Lalieux, heeft het Directie-
comité een aantal punctuele verbeteringen aangebracht aan 
de ingediende resolutie.

3.4. Bevoorradingszekerheid 

3.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag 
en aanbod 

Vraag

De opgevraagde elektrische energie, dit wil zeggen het netto-
verbruik inclusief de energie gebruikt voor het oppompen 
en de netverliezen, bedroeg in 2007 90,1 TWh, in 2008 90,2 
TWh, in 2009 85,9 TWh, in 2010 90,2 TWh en in 2011 87,5 
TWh, wat tussen 2010 en 2011 overeenkomt met een daling 
van 3,0%. De piekvraag daalde met 8,5% tussen 2010 en 
2011.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgevraagde 
energie en het piekvermogen opgevraagd op de netten van 
de transmissie- en distributienetbeheerders voor de periode 
2007 - 2011.

105 Advies (A)110317-CDC-1049.
106 Advies (A)110325-CDC-1052.
107 Advies (A)110325-CDC-1053.
108 Advies (A)110325-CDC-1054.  
109  Geschatte autoproductie onmiddellijk verbruikt door belastingen aangesloten op het net van Elia, oppompen en verliezen inbegrepen. Aangezien de geschatte autoproductie die onmiddellijk 

wordt verbruikt door belastingen aangesloten op de netten van de distributienetbeheerders voor 2010 en 2011 niet beschikbaar is, geeft de tabel voor elk jaar de opgevraagde energie weer, met 
uitzondering van deze niet-geïnjecteerde autoproductie.

Tabel 14: Opgevraagde energie en opgevraagd piekvermogen in België voor de periode 2007-2011   

2007 2008 2009 2010 2011

Opgevraagde energie109 (GWh) 90.109 90.202 85.946 90.200 87.500

Opgevraagd piekvermogen (MW) op de netten van de TNB’s/DNB’s 14.040 13.524 14.139 14.200 13.000

Bron: Synergrid – Elektriciteitsstroom in België (2011: voorlopige gegevens)
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Productie

n Geïnstalleerde capaciteit en geproduceerde energie

De samenstelling van het Belgische productiepark aange-
sloten op het net van Elia is in 2011 meermaals gewijzigd: er 
werd 365 MW aan productiecapaciteit uit dienst genomen 
en 423 MW aan bijkomende productiecapaciteit in dienst 
genomen. De voornaamste indienstneming was de STEG-
eenheid van T-Power. Verder valt te vermelden dat de vol-
ledig gerealiseerde STEG-eenheid van Marcinelle (410 MW) 
nog niet in dienst werd genomen omwille van problemen 
met de aardgasaansluiting.

Tabel 15:  Opdeling per soort centrale van de geïnstalleerde 

capaciteit aangesloten op het net van Elia op 31 

december 2011

Soort centrale

Geïnstalleerde 
capaciteit

MW %

Kerncentrales 5.926 37,6

STEG en gasturbines 4.562 28,8

Klassieke centrales waaronder 
multi-fuel centrales

2.073 13,1

Warmtekrachtkoppeling 926 5,9

Vuilverbranders 183 1,2

Dieselmotoren 88 0,6

Turbojets 210 1,3

Hydro (zonder pompcentrales) 95 0,6

Pompcentrales 1.308 8,3

Onshore windmolens 115 0,7

Offshore windmolens 196 1,2

Biomassa 117 0,7

Totaal 15.780 100,0
    Bron: voorlopige gegevens Elia 

Wat het geproduceerde elektriciteitsvolume betreft, bedroeg 
de netto-elektriciteitsproductie in 2011 80.600 GWh, terwijl 
ze in 2009 84.724 GWh bedroeg en in 2010 85.800 GWh 
bedroeg. De opdeling per soort primaire energie van de  
geproduceerde elektrische energie vanuit installaties aange-
sloten op het net van Elia (met inbegrip van een raming van 
de auto productie die lokaal verbruikt werd) wordt in onder-
staande tabel weergegeven.

Tabel 16:  Opdeling van de geproduceerde elektriciteit per soort 

primaire energie in 2011

Primaire energie 

Geproduceerde 
energie

MWh %

Kernenergie2 45.937.307 57,0

Aardgas2 21.584.642 26,8

Steenkool2 3.692.958 4,6

Fuel2 16.529 0,0

Andere lokaal verbruikte 
autoproductie3

2.398.046 3,0

Hydro en pompen2 1.389.518 1,7

Andere2 5.581.001 6,9

Totaal1 80.600.000 100,0
1 Bron: Synergrid, voorlopige gegevens
2 Bron: Elia, voorlopige gegevens
3 Bron: CREG berekeningen

n Investeringsprojecten in het centrale productiepark

Op 31 december 2011 waren er volgende investerings-
projecten in productie-eenheden:
•��geplande projecten (waarvoor een vergunningsaanvraag 

of een domeinconcessieaanvraag nog steeds lopend is): 
731 MW, waarvan 710 MW offshore;

•��vergunde projecten waarvan de bouw nog niet 
is begonnen: 6.779 MW, waarvan 1.025 MW aan  
off shore windmolenparken;

•��projecten in opbouw: 304 MW, waarvan 295 MW aan 
offshore windmolenparken.

De projecten waarvoor een individuele vergunning of  
domeinconcessie werd aangevraagd en/of toegekend in 
2011, worden bovendien aangehaald onder punt 3.1.1 van 
onderhavig verslag.

3.4.2. Toezicht op de investeringsplannen van de 
transmissienetbeheerder 

A.  Het ontwikkelingsplan

De transmissienetbeheerder dient in samenwerking met 
de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau 
een nieuw ontwikkelingsplan van het transmissienet voor 
elektri citeit opstellen. Het ontwerp van ontwikkelingsplan 
moet ter advies worden voorgelegd aan de CREG.

Het plan dekt een periode van 10 jaar en moet om de vier 
jaar worden aangepast. Het bevat een gedetailleerde raming 
van de behoeften aan transmissiecapaciteit. Daarnaast be-
paalt het ontwikkelingsplan het investeringsprogramma dat 
de transmissienetbeheerder moet uitvoeren en houdt het 
rekening met de nood aan een adequate reservecapaciteit 
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en met de projecten van gemeenschappelijk belang aan-
geduid door de instellingen van de Europese Unie op het 
vlak van trans-Europese netten. In deze context heeft het 
Directie comité in oktober 2010 een advies110 uitgebracht 
over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2010-2020 van 
Elia. Niettegenstaande het derde wetgevend pakket op dat 
ogenblik nog niet was omgezet, heeft het Directiecomité, 
in het kader van artikel 37.1 g) van de elektriciteitsrichtlijn, 
hierbij ook de samenhang beoordeeld tussen het ontwikke-
lingsplan en de finale versie van 28 juni 2010 van het piloot-
project van het tienjarig niet-bindend netontwikkelingsplan 
voor de Gemeenschap dat door ENTSO-E werd opgesteld. 
Het Directiecomité stelde hierbij vast dat het ontwikkelings-
plan op enkele afwijkingen na die verklaard kunnen worden 
door het tijdsverschil tussen beide plannen, in overeenstem-
ming was met het netontwikkelingsplan van ENTSO-E. 

Overeenkomstig de wettelijke procedure organiseerde Elia 
van 16 mei tot 14 juli 2011 een publieke consultatie over de 
ontwerptekst van zijn federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 
en de begeleidende milieueffectenbeoordeling van het plan. 
Na analyse van alle opmerkingen heeft Elia de opmerkingen 
in aanmerking genomen die een weerslag kunnen hebben 
op de definitieve versie van het plan. 

De definitieve versie van het ontwikkelingsplan werd in het 
najaar 2011 overhandigd aan de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De FOD heeft 
een verklaring opgesteld. Op grond van deze verklaring heeft 
de Minister van Energie het ontwikkelingsplan 2010-2020 
op 14 november 2011 goedgekeurd. De verklaring van de 
voornoemde Federale Overheidsdienst werd in ex extenso 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2012.

De definitieve versie van het federaal ontwikkelingplan 
2010-2020 in zijn geheel, een samenvatting ervan alsook de 
voornoemde verklaring, zijn onder meer beschikbaar op de 
website van Elia111.

B.  De voornaamste toekomstige ontwikkelingen in het 
transmissienet

Naast de projecten met een grensoverschrijdende impact 
die verder in punt 3.4.5 behandeld worden, kunnen hier vol-
gende projecten aangehaald worden:

a)  Het STEVIN-project dat bestaat uit een uitbreiding van het 
380 kV-net tussen Zomergem en Zeebrugge.

Dankzij deze netversterking kan aan drie behoeften voldaan 
worden:

•��de energie die in zee door de windmolenparken wordt ge-
produceerd, naar het binnenland transporteren;

•��de voorwaarden creëren voor een nieuwe interconnectie 
van het Belgische net door een onderzeese verbinding 
met het Verenigd Koninkrijk;

•��de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in het wes-
ten van Vlaanderen bevorderen en de voortzetting van de 
economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge 
toelaten.

De timing van het project hangt grotendeels af van de duur 
en het verloop van de verschillende vergunningsprocedures 
die nodig zijn voor de bouw van het project. Deze zouden 
eind 2012 afgerond zijn. De werkzaamheden zouden in dat 
geval begin 2013 effectief van start kunnen gaan en eind 
2014 beëindigd kunnen worden. 

b)  Het BRABO-project dat bestaat uit het creëren van een 
380 kV-ring rond de Antwerpse haven.

De voornaamste doelen die door deze netversterking wor-
den nagesteefd zijn:
•��het verhogen van de netveiligheid;
•��het beheersen van de fluxen aan de noordgrens;
•��nieuwe aansluitingsmogelijkheden creëren voor nieuwe 

productie-eenheden.

Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase 
Zandvliet – Lillo is voor 2012 gepland. De tweede fase Lillo 
– Linkeroever is voor 2013 gepland en de derde fase Kallo – 
Mercator wordt voor 2014 voorzien.

3.4.3.  Monitoring van investeringen in 
productiecapaciteit 

Op vraag van de federale en de drie gewestelijke Ministers 
van Energie heeft het Directiecomité, in overleg met de ge-
westelijke regulatoren en de Federale Overheidsdienst Eco-
nomie, K.M.O., Middenstand en Energie, in oktober 2011 
een studie112 gepubliceerd waarbij de bestaande productie-
capaciteit in België op basis van de meest actuele beschik-
bare gegevens werd geïnventariseerd. De inventaris geeft 
een overzicht van de geïnstalleerde productiecapaciteit eind 
2010 (18.284 MW) en midden 2011 (19.627 MW).

3.4.4. Operationele netwerkbeveiliging

Een belangrijk deel van de fysische energiestromen 
komt voort uit de grensoverschrijdende transits van 
elektriciteit doorheen het Belgische net. Volgens Elia 

110 Advies (A)101014-CDC-994.
111 http://www.elia.be.
112 Studie (F)111013-CDC-1113.
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vertegenwoordigden de fysische transits in 2011 ongeveer 
7,6 TWh, wat een lichte afname is van 0,4 TWh ten opzichte 
van 2010.

Het jaar 2011 is een kanteljaar voor wat de niet-genomi-
neerde stromen betreft. Sinds het plotse sluiten van acht 
kerncentrales in Duitsland stelt Elia tijdens de lente en 
zomer periode een grotere tendens van zuid naar noord vast 
voor wat de transitfluxen betreft. De hoogste waarden voor 
deze fluxen bedroegen in 2011 1.738 MW van noord naar 
zuid en 1.731 MW van zuid naar noord.

In absolute waarden werden er voor deze fluxen in 2011 la-
gere pieken opgetekend dan in 2010. Anderzijds stelt Elia 
structureel hogere fluxen vast doorheen het netwerk. Dit 
kan worden verklaard door de onderlinge afhankelijkheid 
van de Europese netten. Ten gevolge van het definitief stop-
zetten van nucleaire eenheden in Duitsland ziet Elia ook een 
impact op de nettopologie en de bijbehorende stroomverde-
ling doorheen de regelzones. Dit heeft onder meer volgende 
effecten op de netexploitatie:
•��toegenomen nood aan coördinatie tussen de transmissie-

netbeheerders en het nemen van acties op de dwarsregel-
transformatoren op de Belgisch-Nederlandse grens en van 
topologische acties in Frankrijk;

•��verhoging van de regionale (CWE) gevoeligheid voor de 
Belgische dwarsregeltransformatoren;

•��frequentere vraag om de fluxen te wijzigen om over-
belastingen elders in het netwerk te vermijden;

•��toepassing van een procedure voor de coördinatie van de 
dwarsregeltransformatoren van D-2 tot real-time;

•��meer gespannen netsituaties die ook in de ENTSO-E winter- 
outlook naar voren werden gebracht.

Om het hoofd te bieden aan deze situaties blijkt de coördinatie 
met de naburige transmissienetbeheerders eens te 
meer onontbeerlijk. Hierbij is een belangrijke rol weg-
gelegd voor Coreso, het eerste gezamenlijk regionaal 
technisch coördinatie centrum voor meerdere transmissie-
net  beheerders dat op 19 december 2008 werd opgericht 
door de Franse en Belgische transmissienetbeheerders, 
RTE en Elia. National Grid (Britse transmissienetbeheerder) 
is midden 2009 lid geworden van Coreso en Terna (Italië) 
en 50 Hertz (noorden en oosten van Duitsland) zijn lid sinds 
eind 2010.

3.4.5.   Investeringen in grensoverschrijdende 
koppelingscapaciteit113 

Interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk 
(het NEMOproject)

Op 6 februari 2008 kondigden Elia en National Grid de on-
dertekening van een akkoord aan voor het onderzoeken van 

de haalbaarheid van een onderzeese interconnectie op ge-
lijkstroom tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Deze 
verbinding (het “Nemo-project”) zal een capaciteit van on-
geveer 1.000 MW vertegenwoordigen.

Een belangrijk regulatoir aspect is de bepaling van een gepast 
vergoedingsmechanisme voor de investeerders. Midden 
2011 hebben de twee nationale regulatoren (CREG en  
OFGEM) hierover een gezamenlijke raadpleging gehouden. 
De antwoorden van deze raadpleging werden gepubliceerd 
op de website van de CREG.

Interconnectie tussen België en Duitsland (het 
ALEGROproject)

Het ALEGRO-project bestaat uit de ontwikkeling van een 
gelijkstroomverbinding tussen België en Duitsland, met een 
mogelijke realisatie in de periode 2017-2018. Het project is 
modulair opgezet en de capaciteit van deze verbinding zal in 
een eerste fase ongeveer 700 MW bedragen.

Deze nieuwe interconnectie kan als een pilootproject be-
schouwd worden in het kader van de ontwikkeling van een 
Europees supernet. Elia bestudeert dit project samen met 
Amprion, de betrokken Duitse transmissienetbeheerder, en 
ontvangt hiervoor financiële steun van de Europese Unie.

Interconnecties op de noordgrens

De sterke ontwikkeling van productie uit windenergie in 
Noord-Duitsland en het Duitse kernmoratorium zijn een 
aanwijzing dat de elektriciteitsstromen aan de noordgrens  
tegen 2020 aanzienlijk zullen toenemen.

Men verwacht dat de voortdurende schommelingen van de 
productieniveaus van de windturbines gepaard zullen gaan 
met verschuivingen in de positie van Duitsland: nu eens in-
voerder, dan weer uitvoerder. Om het hoofd te kunnen bie-
den aan deze stromen, plant Elia tegen 2020 de volgende 
bijkomende investeringen:
•��de oprichting van een 380 kV-station op de bestaande 

site van Van Eyck (Kinrooi), samen met de installatie van 
een transformator 380/150 kV in aftakking op de site van 
Zutendaal en het trekken van een nieuw 380 kV-draadstel 
tussen Zutendaal en Van Eyck;

•��de volledige versterking van de 380 kV-as Mercator 
(Kruibeke) / Doel (Beveren) – Horta (Zomergem). 

•��de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator 
 in Zandvliet (Antwerpen).

Deze investeringen komen ter aanvulling van de verwezen-
lijking van het BRABO-project.

113 Bron: Elia - Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020.
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Interconnecties op de zuidgrens

De versterkte 220 kV-verbinding Aubange-Moulaine op 
de zuidgrens werd onlangs in bedrijf genomen. Elia voert 
in samenwerking met de Franse netbeheerder RTE een 
gezamen lijke studie uit om na te gaan welke bijkomende 
versterkingen van de ter beschikking gestelde capaciteit aan 
deze grens mogelijk zijn.

Interconnectie tussen België en Luxemburg

Het net in het Groothertogdom wordt in twee afzonderlijke 
delen uitgebaat. Een industrieel gedeelte rond de staal-
industrie is verbonden met het Belgische net via het hoog-
spanningsstation van Aubange. De productie-eenheid van 
Twinerg injecteert in dit gedeelte. Het openbare transmissie-
net (netbeheerder Creos) is verbonden met de Duitse net-
beheerder Amprion. In dit kader geeft Creos, na een studie 
in samenwerking met de betrokken netbeheerders van de 
buurlanden, de voorkeur aan een langetermijn oplossing op 
basis van een drievoudige 220 kV-interconnectie met het 
Elia-net.

De eerste fase bestaat uit de koppeling van de twee 
delen van het Luxemburgse net door de sluiting van 
het 220 kV-circuit te Esch-sur-Alzette; deze oplossing zal 
gevalideerd moeten worden en zou ten laatste in 2016 
kunnen doorgaan, waarschijnlijk met het installeren van 
een dwarsregeltransformator. De aanleg van een dubbele 
verbinding tussen de netten via de stations Aubange (Elia) 
en Bascharage (Creos) zal later volgen.

3.4.6.   Verwachte toekomstige vraag en aanbod 

In juni 2011 heeft het Directiecomité op eigen initiatief een 
studie114 gepubliceerd over de nood aan productiecapaciteit 
van elektriciteit in België over de periode 2011-2020. In deze 
studie wijst het Directiecomité ondermeer op de veroude-
ring van het productiepark voor elektriciteit in België en het 
tekort aan investeringen in nieuwe productie-eenheden. Op 
basis van de in de studie aangenomen hypotheses blijkt uit 
de simulaties dat België in de komende jaren (2012-2014) 
een tekort aan productiecapaciteit voor elektriciteit heeft en 
bijgevolg een verhoogd risico loopt om niet aan zijn eigen 
elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Dit tekort bereikt een 
piek in 2015 ten gevolge van de voorziene sluiting van de 
drie oudste kerncentrales. Het Directiecomité stelt in zijn 
studie vast dat er voldoende projecten voor de bouw van 
elektriciteitscentrales in de “pipeline” zitten, maar dat we-
gens het ontbreken van een investeringsbeslissing voor 
deze projecten het praktisch onmogelijk is dat zij nog vóór 
2016 worden gerealiseerd. Het Directiecomité doet in zijn 
studie ook een aantal aanbevelingen, waaronder het nemen 
van een aantal maatregelen waarvan sommige een uitzon-
derlijk en bijgevolg tijdelijk karakter hebben, om de moeilijke 
periode van 2015 door te komen.

114 Studie (F)110616-CDC-1074.
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115 Hieromtrent dient te worden gemeld dat de evaluatie berust op cijfers in verband met de shipping-activiteiten op het vervoersnet zoals ze werden meegedeeld door de vervoersnetbeheerder. 

4.1. Regulering

4.1.1. De aardgaslevering  

4.1.1.1. De leveringsvergunningen voor aardgas

In 2011 bedroeg het totale aardgasverbruik115 183,4 TWh, 
wat een daling is van  -14,8% ten opzichte van het verbruik 
in 2010 (215,3 TWh). Deze daling is enerzijds het resultaat 
van een beperkte stijging van het verbruik van de indus-
triële afnemers (+0,2%) en anderzijds van een aanzienlijke 
daling van het verbruik van de eindafnemers aangesloten 
op de distributienetten (-18,5%) en van het verbruik voor 
de productie van elektriciteit (en de productie van warmte) 
(-19,6%).

In 2011 hebben zes bijkomende ondernemingen leverings-
activiteiten opgestart op de groothandelsmarkt voor aard-
gas, met name Air Liquide Technische Gassen BV, Energy 
Logistics and Services GmbH, Gas Natural Fenosa SAS, 
Total Gas & Power Ltd, natGas AG en Enovos Luxem-
bourg SA. Daarentegen hebben Electricité de France SA, 
Electrabel NV en RWE Energy Nederland BV die nog actief 
waren in 2010, in 2011 geen leveringen meer uitgevoerd. 
Daardoor waren er in 2011 in totaal 17 leveringsondernemin-
gen actief op de Belgische vervoersmarkt.

Het aandeel van Distrigas, nog steeds de grootse leveran-
cier, daalde in 2011 opnieuw fors en bedraagt 45,7%. 
Deze vermindering vertegenwoordigt een daling met  
-6,4%. GDF Suez versterkt zijn positie als tweede 

groot  ste shipper op de markt (+9,1%) en behaalt  
27,4%. SPE, dat zijn naam veranderde in EDF Luminus, 
boekte een lichte achteruitgang (-0,1%): de onder neming 
bezit voortaan een marktaandeel van 8,6%. Wingas 
is de tweede grootste daler na Distrigas (-1,5%): zijn  
marktaandeel bedraagt nu 3,5%. Statoil stijgt met 0,3 per-
centpunten tot 2,0%. Lampiris slaagt er bijna in zijn markt-
aandeel te verdubbelen tot 2,1%. E.ON Energy Trading, 
dat sinds 2010 actief is, stijgt met 2,3% tot 3,0% en wordt 
de vijfde grootste shipper. RWE Supply & Trading ziet zijn  
marktaandeel bijna verdrievoudigen tot 2,6%. Bij de nieuw-
komers slaagt Air Liquide Technische Gassen BV erin ineens 
een marktaandeel van 2,0% te halen. Vattenfall Energy Tra-
ding Netherlands verdubbelt zijn marktaandeel tot 1,5%. 
Van de overblijvende marktspelers slaagt enkel Eneco 
Energy Trade erin een marktaandeel te halen van meer dan 
0,5   %, terwijl zes ondernemingen een marktaandeel heb-
ben van minder dan 0,5%. 

Het effect van de fusie tussen GdF en Suez en de her-
schikkingen die daarvan het gevolg zijn, blijven ook in 2011 
de marktverhoudingen tussen de grote spelers beïnvloe-
den. Dit komt vooral tot uiting in het stijgend aandeel van 
GDF Suez op de vervoersmarkt voor aardgas ten nadele van 
Distrigas. 

Op 1 januari 2012 waren 35 netgebruikers in het bezit van 
een leveringsvergunning voor de overbrenging; 17 onder 
hen hadden werkelijk capaciteit gereserveerd op het ver-
voersnet voor de levering van aardgas aan Belgische eind-
afnemers, ten opzichte van 6 eind 2007.
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Tabel 17: Ondernemingen die in 2011 op het vlak van levering van gas actief waren op de Belgische markt  

Volume vervoerd in 2011 (TWh)

Onderneming Thuismarkt Thuismarkt België* Elders Totaal

Markt- 
aandeel  
België**

E.ON Ruhrgas A.G. Duitsland 630,8 0 n.b. n.b. 0%

Distrigas NV België n.b. 83,8 n.b. n.b. 45,7%

GDF Suez Frankrijk n.b. 50,2 n.b. n.b. 27,4%

Total Gas & Power North Europe SA VK n.b. 0,67 n.b. n.b. 0,4%

WINGAS GmbH & Co KG Duitsland 158,8 6,34 11,0 205,6 3,5%

RWE Supply & Trading GmbH Duitsland n.b. 0 0 90,1 0%

RWE Supply & Trading Netherlands BV Nederland 93,8 4,68 0 98,5 2,6%

GDF Suez Trading SAS Frankrijk 0 0 0 0 0%

Nuon Belgium NV België 0 0 0 0 0%

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV Nederland 70,0 2,68 n.b. n.b. 1,5%

Electrabel Customer Solutions NV België 0 0 0 0 0%

EDF Luminus NV België 0 15,84 0 15,84 8,6%

Electrabel NV België 0 0 0 0 0%

European Energy Pooling BVBA België 0 0 0 0 0%

Enel Trade SpA Italië n.b. 0 n.b. n.b. 0%

Essent Belgium NV België 0 0 0 0 0%

Eni Trading & Shipping SpA Italië n.b. 0 n.b. n.b. 0%

Statoil ASA Noorwegen n.b. 3,65 n.b. n.b. 2,0%

Eneco België NV Nederland n.b. 1,13 n.b. n.b. 0,6%

E.ON Belgium NV België 0 0,85 0 0,85 0,5%

Delta Energy BV Nederland n.b. 0 n.b. n.b. 0%

Air Liquide Technische Gassen BV Nederland 12,3 3,64 n.b. n.b. 2,0%

ConocoPhillips Ltd VK 12,4 0 n.b. n.b. 0%

Gazprom Marketing &Trading Ltd VK 2,7 0 n.b. n.b. 0%

Lampiris NV België 0 3,80 0 3,80 2,1%

RWE Energy Belgium BVBA België 0 0 0 0 0%

E.ON Energy Trading SE Duitsland n.b. 5,58 n.b. n.b. 3,0%

Exxon Mobil Gas Marketing Europe Ltd VK 211,5 0 58,5 270,0 0%

Energy Logistics and Services GmbH Oostenrijk 1,1 0,21 3,3 4,6 0,11%

Gas Natural Europe SAS Frankrijk 6,3 0,20 n.b. n.b. 0,11%

natGas AG Duitsland 23,2 0,03 0,72 23,9 0,02%

VNG AG Duitsland 46,2 0 2,3 48,5 0%

SEGE België n.b. 0 n.b. n.b. 0%

PROGRESS België 0 0 0 0 0%

Enovos SA Luxemburg n.b. 0,13 n.b. n.b. 0,1%

*  Deze cijfers slaan alleen op de vervoersmarkt: leveringen aan klanten aangesloten op het vervoersnet en op de afnamepunten van de distributienetten. 
Voor afzonderlijke statistieken over de levering op de vervoers- en distributiemarkt, kan de lezer de gezamenlijke publicatie van de vier energieregulatoren 
raadplegen op de website van de CREG (www.creg.be).

**  Betreft de respectieve marktaandelen van de houders van een leveringsvergunning voor toegang tot het vervoersnet, op basis van de cijfers in de kolom 
“België”. Deze marktaandelen zijn gemiddelde waarden voor het jaar 2011 en geven niet noodzakelijk de toestand op 31 december weer.

Bron: CREG
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4.1.1.2. De maximumprijzen 
 
De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.2 van dit verslag.

4.1.1.3. De indexeringsparameters 

De CREG gaat verder met de publicatie van de gasparameter 
TTF, die gebruikt wordt in het kader van de indexering van 
de gasprijs. Ook de permanente monitoring van de gas-
bevoorradingscontracten wordt verdergezet om een zicht te 
hebben op de gebruikte noteringen. In voorkomend geval zal 
de CREG haar publicatiebeleid aanpassen, mits instemming 
van de vennootschappen die de gegevens verstrekken.

Voor het overige heeft de CREG een studie uitgevoerd over 
de parameters die hieronder wordt besproken onder punt 
4.2.1.

4.1.2.  De regulering van het vervoer en de 
distributie  

4.1.2.1.  De ontvlechting en certificering van de  
sys teembeheerders en corporate governance

A. De ontvlechting van de systeembeheerders 

De omzettingswet van 8 januari 2012 voorziet in een wij-
ziging van de artikelen 8 tot 8/6 van de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen. Met deze wetswijziging 
wordt het ontvlechtingsmodel van Ownership unbundling in 
de Belgische rechtsorde ingevoerd. 

In dit verband kan worden opgemerkt dat de bestaande 
tekst van de artikelen 8 tot 8/6 van de wet van 12 april 
1965, die een omzetting inhoudt van het tweede energie-
pakket, ongewijzigd blijft voortbestaan, hoewel Fluxys NV 
geen verticaal geïntegreerd aardgasbedrijf meer is. Dit was 
nochtans de reden waarom destijds in 2005 voor Fluxys en 
Fluxys LNG strenge corporate governance regels werden 
ingevoerd.

De nieuwe ingevoegde ontvlechtingsvoorwaarden van  
het derde energiepakket moeten dus naast de bestaande 
wetgeving toegepast worden, wat het in de praktijk niet 
eenvoudig maakt.

De nieuwe regelgeving zal niet alleen gelden voor de trans-
portactiviteit van Fluxys, maar zal op identieke wijze worden 
toegepast op de opslag- en LNG-activiteiten.

B. De certificering van de systeembeheerders 

In de tweede helft van het jaar 2011 en in afwachting van de 
publicatie van de omzettingswet in het Belgisch Staatsblad, 
hebben de eerste informele gesprekken plaatsgevonden 
tussen de CREG en Fluxys aangaande certificering van deze 
laatste als transmissiesysteembeheerder. De indiening van 
de certificeringsaanvraag door Fluxys bij de CREG, zal de 
CREG in het voorjaar van 2012 toelaten om een ontwerp-
beslissing voor advies over te maken aan de Europese 
Commissie. Voor de opslag- en LNG-activiteiten van respec-
tievelijk Fluxys en Fluxys LNG zal de CREG niet overgaan tot 
certificering van deze beheerders. Dit is trouwens ook geen 
verplichting conform het derde energiepakket.

In de loop van het jaar 2011 hebben meerdere vergaderingen 
plaatsgevonden tussen de CREG, OFGEM, de Europese 
Commissie en Interconnector UK aangaande de certificering  
van deze laatste. Het bedrijf stelt dat het als transmissie-
systeembeheerder niet onder toepassing van het derde 
energiepakket zou vallen en dus niet gecertificeerd zou 
moeten worden. De Europese Commissie heeft na vele 
besprekingen uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat 
Interconnector UK geen uitzondering geniet en dus vol-
ledig onder de toepassing van het derde energiepakket 
valt. Interconnector UK heeft op 11 november 2011 een 
certificeringdossier ingediend bij OFGEM, zich baserend 
op de Gas Act van het Verenigd Koninkrijk zoals recentelijk 
gewijzigd naar aanleiding van het derde energiepakket. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft bij de omzetting van het derde 
energiepakket een uitzondering voorzien: wanneer de  
beheerder over een vervoersvergunning beschikt en hij 
kan bewijzen dat hij zich in een situatie bevindt die ver-
gelijkbaar is met een infrastructuur die onder het tweede 
energie pakket werd vrijgesteld, wordt de beheerder inzake  
certificering op dezelfde manier behandeld als een  
beheerder van een onder het tweede energiepakket 
vrijgestelde infrastructuur. In zijn certificeringsdossier be-
weert Interconnector UK toepassing te kunnen maken 
van deze uitzondering, omdat het zich in een situ-
atie zou bevinden die vergelijkbaar is met BBL, de inter-
connector die het Verenigd Koninkrijk met Nederland  
verbindt en die een vrijstelling geniet met toepassing 
van het tweede energiepakket. Volgens de regels van 
het derde energiepakket zullen de CREG en OFGEM 
moeten samenwerken teneinde tot een vergelijk te komen 
over de certificering van Interconnector UK. De eerste  
gesprekken hierover hebben reeds plaatsgevonden in de 
laatste maanden van het jaar 2011.
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C. Corporate governance 

De CREG heeft het activiteitenverslag van het Corporate  
governance-comité van Fluxys voor het jaar 2010 bestudeerd  
(toezicht op de toepassing van artikel 8/3 van de wet van 12 
april 1965 door de doeltreffendheid ervan te evalueren ten 
aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid van de beheerders).

Ten gevolge van haar analyse inzake de samenstelling 
van de groep van onafhankelijke bestuurders op het vlak 
van kennis, heeft de CREG aan Fluxys gevraagd om bij de 
eerstvolgende wijzigingen in de samenstelling van de raad 
van bestuur rekening te houden met de vaststelling van de 
CREG dat de groep van onafhankelijke bestuurders even-
wichtiger zou zijn samengesteld indien deze minstens één 
onafhankelijke bestuurder zou tellen die dankzij een diploma 
van ingenieur of op grond van technische ervaring vertrouwd 
is met de technische aspecten van de aardgassector. 

De CREG heeft in 2011 één eensluidend advies116 over 
de benoeming van een onafhankelijke bestuurder binnen 
Fluxys verstrekt. 

4.1.2.2. De technische werking

A. De vervoersvergunningen voor aardgas 

De CREG beschikt over een adviesbevoegdheid voor de 
vergunningen inzake het vervoer met betrekking tot het 
vervoersnet. Om zijn aardgasinstallaties te bouwen en uit 
te baten moet Fluxys aanvragen tot vervoersvergunningen 
indienen bij de Administratie van Energie van de FOD Eco-
nomie, KMO, Middenstand en Energie. Voor de aanvraag-
dossiers die een invloed hebben op de distributienetten, 
overlegt de CREG met de betrokken regionale regulator.

In 2011 werden 9 aanvragen voor vervoersvergunningen van 
Fluxys aan de CREG voor advies voorgelegd. Zij heeft een 
gunstig advies gegeven voor elk ingediend dossier117. 

B. Het balanceringsmodel  

In het kader van de introductie van een nieuw vervoers model 
voor transmissie (zie verder onder punt D) heeft de CREG 
aan Fluxys voorgesteld om het bestaande balanceringsmo-
del aan te passen en bij te sturen, rekening houdend met de 
door de marktpartijen geformuleerde opmerkingen tijdens 
het consultatieproces. Deze opmerkingen werden opge-
nomen in het consultatierapport dat in januari 2011 op de 

website van de CREG werd gepubliceerd. Het sinds 2004 
en tot op heden door Fluxys gebruikte balanceringsmodel 
met meerdere balanceringszones, is niet langer in overeen-
stemming met de in het derde energiepakket opgenomen 
regels en bepalingen. 

De CREG heeft in overleg met Fluxys en de marktpartijen de 
principes voor het nieuwe balanceringsmodel vastgesteld: 

-  het aantal balanceringszones wordt beperkt tot een strikt 
minimum;

-  de rol van Fluxys als beheerder van het transmissienet wordt 
beperkt tot het in stand houden van de systeemintegriteit;

-  de marktpartijen worden verantwoordelijk voor het in even-
wicht houden van het transmissienet;

-  op het einde van de dag worden de respectieve posities 
van de marktpartijen op nul gezet;

-  de verhandeling van aardgas door de beheerder van het 
transmissienet die daarmee gepaard gaat, wordt afge-
rekend op basis van de gangbare aardgasprijs op de 
gasmarkt. 

De CREG is een actief lid van de werkgroepen die op Euro-
pees niveau actief zijn bij het schrijven van de kaderrichtlijn 
en de netwerkcode betreffende netbalancering. In die hoe-
danigheid kan de CREG proactief handelen bij het op stellen 
van de regels voor het netevenwicht van het Belgische 
aardgasnetwerk.   
       

C.  De regels inzake zekerheid en betrouwbaarheid van het 
net 

De zekerheid en betrouwbaarheid van het net vallen onder 
de bevoegdheid van de FOD Economie, Algemene Directie 
Kwaliteit en Veiligheid. 

De beheerder van het aardgasvervoersnet dient te voor-
zien in een zorgsysteem dat hij ontwikkelt in overleg met 
de beheerders en de naburige netwerkbeheerders en  
distributienetbeheerders. Dit systeem waakt over de kwaliteit 
en de betrouwbaarheid van de werking van zijn vervoersnet 
en de geleverde aardgasvervoersdiensten. Dit zorgsysteem 
maakt het mogelijk om onder meer kwaliteitsparameters 
vast te leggen voor de frequentie van onderbrekingen en 
reducties, de registratie van hun duur, de oorzaak en reme-
die en voor de aangeboden vervoersdiensten. De beheerder 
stelt indien nodig bijkomende parameters vast en bepaalt 
ter zake zijn na te streven doelstellingen. De beheerder rap-
porteert hierover aan de CREG. De CREG verwacht een  
eerste rapport van Fluxys in de loop van 2012. 

116 Advies (A)110609-CDC-1073.
117  Adviezen (A)110303-CDC-1046, (A)110414-CDC-1058, (A)110519-CDC-1070, (A)110714-CDC-1087, (A)110714-CDC-1089, (A)110803-CDC-1091, (A)110908-CDC-1105, (A)110915-CDC-1108 en 

(A)111013-CDC-1114.
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D. De gedragscode  

• Aansluiting 

Op vraag van de CREG heeft Fluxys het standaard aanslui-
tingscontract aangepast om het in overeenstemming te 
brengen met de inhoud van de gedragscode118. De belang-
rijkste aanpassing betreft de verplichting die de beheerder 
van het aardgasvervoersnet heeft inzake kwaliteit en druk 
ten overstaan van de eindafnemer. Voor druk wordt er voor-
zien in minimum- en maximumgrenzen waarbinnen het 
aardgas moet worden geleverd op het aansluitingspunt. 
De kwaliteit van het aardgas moet overeenstemmen met 
de kwaliteitspecificaties op het aardgasvervoersnet. De 
beheerder van het aardgasvervoersnet stelt op het aanslui-
tingspunt aardgas ter beschikking van de eindafnemer dat 
voldoet aan de in het aansluitingscontract vermelde eisen 
inzake druk en kwaliteit, behoudens indien hij gerechtigd is 
de aardgastoevoer te onderbreken of te reduceren. 

• Aardgasvervoer 

De CREG heeft eind 2010 een openbare consultatie gestart 
betreffende de basisprincipes voor een nieuw vervoers-
model. De resultaten van deze consultatie werden in januari 
2011 in de vorm van een studie119 op de website van de 
CREG gepubliceerd. Het bestaande vervoersmodel dateert 
van april 2004 en heeft een aantal inherente beperkingen 
voor zowel het vervoer als de handel van aardgas. Deze 
beperkingen moeten worden weggewerkt om de verdere 
ontwikkeling van zowel de markt voor vervoersdiensten als 
de markt voor handel in aardgas te stimuleren en de bevoor-
radingszekerheid verder te garanderen. 

Het nieuwe regulatoire kader als gevolg van de implementatie 
van de Europese regelgeving en de gedragscode, bepaalt 
dat de beheerder van het aardgasvervoersnet een 
vervoersmodel ontwerpt dat de onafhankelijke reservatie 
van ingangs- en afnamecapaciteit mogelijk maakt, in een 
virtueel verhandelingspunt als marktplatform voor de handel 
van aardgas voorziet, marktgerichte balanceringsregels 
oplegt en de werking van de secundaire markt bevordert.  

De CREG heeft in overleg met Fluxys en de marktpartijen een 
stappenplan opgesteld dat moet leiden tot de realisatie van 
een nieuw vervoersmodel tegen eind 2012. In de eerste helft 
van 2011 werden de basisprincipes voor het nieuwe vervoers-
model samen met de beheerder van het aardgasvervoersnet 
uitgewerkt en de impact ervan op de markt werd geëvalu-
eerd. In de tweede helft van 2011 werden deze basisprincipes 
vertaald naar operationele regels en bepalingen die worden 
vastgelegd in het standaard aardgasvervoerscontract, het 

toegangsreglement voor aardgas en het aardgasvervoerspro-
gramma. De eerste ontwerpen van toegangsreglement en 
aardgasvervoersprogramma werden met de marktpartijen 
besproken en, na overleg, in december 2011 in gewijzigde 
vorm ter consultatie gepubliceerd op de website van Fluxys. 
De marktpartijen werden door middel van vier informatie-
namiddagen uitvoerig geïnformeerd over de inhoud van dit 
voorstel van toegangsreglement en aardgasvervoerspro-
gramma en werden verzocht hun opmerkingen te formuleren 
tegen eind januari 2012. De CREG zal in de loop van 2012 de  
resultaten van deze consultatie evalueren. De beheerder van 
het aardgasvervoersnet zal in de loop van maart 2012 het 
standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement 
voor aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma ter 
goedkeuring indienen bij de CREG.  

• Opslag

In oktober 2011 heeft Fluxys een aanvraag bij de CREG inge-
diend tot goedkeuring van het standaard opslagcontract, het 
toegangsreglement voor opslag en het opslagprogramma.  
In zijn beslissing120 heeft het Directiecomité de aanvraag in 
haar geheel afgekeurd.  Gelet op de lange voorbereiding die 
aan het indienen van de aanvraag is voorafgegaan en waar-
aan de CREG zelf op intensieve wijze heeft bijgedragen, 
betreurde de CREG dat een afkeuring noodzakelijk was. Na 
haar analyse van de ingediende documenten is de CREG  
evenwel tot het besluit gekomen dat zij de wijze waarop 
Fluxys bepaalde principes die de basis vormen van vrije 
markttoegang in het voorstel heeft uitgewerkt, niet kon onder-
schrijven. De CREG heeft daarom voorbehoud gemaakt op 
basis van bezwaren van zowel contractuele, operationele 
als commerciële aard. Als belangrijke struikelpunten no-
teerde de CREG bepalingen aangaande gaskwaliteit en de  
verhandeling van diensten op de secundaire markt. 

Niettegenstaande haar afkeuring heeft de CREG zelf sug-
gesties ter verbetering geformuleerd om Fluxys toe te laten 
snel en gericht een nieuw voorstel voor te bereiden en ter 
goedkeuring in te dienen, zodat Fluxys tijdig de gelegenheid 
zou kunnen bieden aan de markt om opslagdiensten te 
onder schrijven voor het komende opslagjaar. 

In november 2011 heeft Fluxys een nieuwe aanvraag tot 
goedkeuring van het standaard opslagcontract, het toe-
gangsreglement voor opslag en het opslagprogramma in-
gediend. Deze aanvraag werd later aangevuld met errata. 
De CREG heeft kunnen vaststellen dat de nieuwe aan-
vraag in ruime mate rekening hield met de opmerkingen 
en aanbevelingen uit haar eerdere beslissing. In deze op-
tiek was de CREG van oordeel dat het uitgewerkte model 
afdoende is om de diensten voor opslag van aardgas op 

118 Beslissing (B)111103-CDC-1121.
119 Studie (F)110127-CDC-1035.
120 Beslissing (B)111027-CDC-1120.
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een evenwichtige en transparante wijze ter beschikking te  
stellen van de markt. Het Directiecomité heeft daarom de 
betrokken documenten goedgekeurd121, met inachtneming 
van de gepubliceerde errata, en heeft aan Fluxys gevraagd  
de goedgekeurde documenten zo snel mogelijk te 
publiceren, ten minste in het Nederlands en in het Frans.

•�LNG

Zowel de standaardcontracten als de toegangsreglementen 
en de dienstenprogramma’s dienen door de beheerder van 
de LNG-terminal (Fluxys LNG) aan de CREG ter goedkeuring 
voorgelegd te worden.

Dat komt in de eerste plaats tot uiting in de uitwerking van 
een toegangsreglement door de beheerder van de LNG- 
terminal, dat door de CREG moet worden goedgekeurd. Zo 
is er het “LNG-toegangsreglement” voor de toegang tot de 
LNG-terminal in Zeebrugge. 

Dit toegangsreglement bevat een uitvoerige beschrijving 
van het gebruikte model, van alle werkingsregels en -pro-
cedures m.b.t. de toegang tot de terminallingdiensten en 
de intekening op deze diensten, van de toekenningsregels, 
de nominatie- en hernominatieprocedure, de toepasbare 
voorschriften in geval van verminderingen en onderbrekin-
gen, de regels in verband met het evenwicht van de termi-
nal, de procedures inzake congestiebeheer, de toepasbare 
voorschriften voor het onderhoud, de regels inzake druk en 
kwaliteit, de procedures m.b.t. het meten van de hoeveel-
heden en de eigenschappen van het gas en alle regels in 
verband met de werking van de secundaire markt. Het 
in werking stellen van deze verplichtingen moet door de 
CREG gecontroleerd worden in overleg met alle betrokken 
partijen.

In februari 2011 startte Fluxys LNG met het uitnodigend ge-
deelte van haar marktraadpleging om naar de belangstelling 
voor bijkomende capaciteit op de LNG-terminal van Zee-
brugge te peilen met het oog op een tweede uitbreiding van 
diezelfde terminal. In het raam hiervan stelde Fluxys LNG 
voorstellen van nieuwe regulerings- en contractuele docu-
menten op voor de LNG-terminallingdiensten die bij het pro-
ject van capaciteitsuitbreiding betrokken zijn:
-  standaard LNG-terminallingcontract  (contractvoor waarden) ; 
-  LNG-terminallingprogramma (diensten aangeboden op de 

LNG-terminal van Zeebrugge); 
- LNG-toegangsreglement (toegangsregels en -procedures).

Tijdens de zomer van 2011 startte Fluxys met een formele 
marktraadpleging over deze nieuwe reguleringsdocumen-
ten. De marktspelers werden verzocht hun opmerkingen 

uiterlijk tegen 22 september 2011 op te sturen, waarna 
deze vervolgens geanalyseerd werden door Fluxys LNG en 
de CREG. In een volgende fase zullen de ter raadpleging 
voorgelegde documenten in de mate van het mogelijke ge-
amendeerd worden om rekening te houden met de opmer-
kingen van de belanghebbende partijen. De bedoeling is dat 
de terminalbeheerder deze documenten in de loop van 2012 
formeel ter goedkeuring bij de CREG zal indienen.

4.1.2.3.  De netwerk- en LNG-tarieven voor aansluiting 
en toegang

A. Het vervoersnet

a) Tariefmethodologie

De omzettingstermijn van de derde Europese gasrichtlijn is 
op 3 maart 2011 verstreken zonder dat ze op Belgisch fede-
raal niveau werd omgezet. Het principe van voorrang van het 
Europees recht houdt in dat de CREG verplicht is het binnen-
lands recht conform het Europees recht te interpreteren 
en, als dat onmogelijk is, de toepassing van de bepalingen 
van binnenlands recht die strijdig zijn met direct werkende  
regels van Europees recht te weren. Daaruit volgt dat, sinds 
3 maart 2011, de CREG de tariefmethode niet meer mag 
toepassen die wordt vastgelegd in artikel 15/5septies van 
de wet van 12 april 1965 en in het koninklijk besluit van  
8 juni 2007.

Dit neemt uiteraard niet weg dat de bestaande tarieven in 
2011 verder toepassing konden vinden. Conform de beslis-
sing van het Directiecomité van 22 december 2009 werden 
op 1 januari 2010 de nieuwe meerjarentarieven voor trans-
missie en opslag van aardgas van kracht. Die tarieven gaan 
uit van een tariefmethodologie die gebaseerd is op de kos-
ten en eenvormig is voor zowel het vervoer van aardgas met 
als bestemming de Belgische markt als voor het vervoer van 
grens tot grens. Voor de opslagtarieven werden gelijkaardige 
principes toegepast.

In een arrest van 23 maart 2011 heeft het Hof van Beroep te 
Brussel deze beslissing van het Directiecomité nochtans ge-
deeltelijk nietig verklaard (zie verder onder punt d)). Ter uit-
voering van dit arrest keurde het Directiecomité in juni 2011 
nieuwe tarieven goed die geldig waren tot 31 december 
2011122. Deze beslissing steunde rechtstreeks op artikel 
41(10) van de derde Europese gasrichtlijn en was bestemd 
om de evenredigheid van de tarieven te herstellen.

Later op het jaar is de CREG overgegaan tot het vaststellen 
van een eigen tariefmethodologie teneinde geen juridisch 
vacuüm te laten ontstaan (zie daarover de uiteenzetting 

121 Beslissing (B)111124-CDC-1127.
122 Beslissing (B)110623-CDC-656G/14. 
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hierboven onder punt 3.1.3.3.A). Daartoe heeft zij eerst een 
ontwerp van besluit gepubliceerd dat betrekking had op 
de aansluiting op en toegang tot het aardgasvervoersnet, 
de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie123. 
De CREG werd hiertoe bijkomend aangespoord door het  
arrest nr. 97/2011 van het Grondwettelijk Hof en het advies nr. 
49.570/3 van de Raad van State, beide daterend van 31 mei 
2011. Ook het Hof van Beroep te Brussel had reeds eerder 
geoordeeld dat de CREG zelfs bij afwezigheid van geldige 
nationale wetgeving in staat moet zijn tarieven vast te stel-
len zoals vereist door het Europese recht. 

De voornaamste doelstelling van het ontwerpbesluit  
bestond erin om het evenwicht te herstellen tussen de  
belangen van de netbeheerders en de netgebruikers, zonder 
daarbij radicaal te breken met de bestaande methodologie. 
Tegelijk streefde de CREG een vereenvoudiging en verduide-
lijking na, in het bijzonder op het vlak van de tariefstructuur, 
het rapporteringsmodel en de procedures en termijnen. 

De CREG organiseerde van 22 september tot 21 oktober 
2011 een openbare raadpleging over haar ontwerp van  
tariefmethode. Een raadplegingsverslag met de ontvangen 
reacties evenals de repliek van de CREG werd op 24 
november 2011 goedgekeurd en vervolgens op de website 
van de CREG gepubliceerd. Dezelfde dag keurde de CREG 
haar besluit tot vaststelling van de voorlopige methodes 
goed124.

b) Evolutie van de tarieven 

De tarieven voor transmissie en opslag stegen tussen 2010 
en 2011, zoals voorzien, met de index van de consumptie-
prijzen. Bovendien werden, ingevolge een arrest van het Hof 
van Beroep, de kosten met betrekking tot de compressie 
verdeeld over de andere tarieven, zoals hierna toegelicht. 

De eveneens geïndexeerde tarieven voor het gebruik van de 
aardgasterminal werden verder niet gewijzigd.

Met betrekking tot de komende regulatoire periode, heeft 
het Directiecomité op 24 november 2011 een afwijzende 
beslissing genomen over het verzoek van Fluxys tot goed-
keuring van de tarieven voor de aansluiting op en het ge-
bruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en 
de ondersteunende diensten voor de jaren 2012-2015125. De 
CREG nodigde Fluxys uit om een aangepast verzoek in te 
dienen dat rekening zou houden met haar specifieke opmer-
kingen. De aanpassingen mochten enkel betrekking hebben 
op de punten die werden geweigerd. 

Fluxys heeft vervolgens een aangepast tariefvoorstel inge-
diend dat tegemoetkwam aan alle bezwaren die de CREG 
in haar eerste tariefbeslissing had geformuleerd. Bijgevolg 
was de CREG in staat om de tarieven voor de regulatoire 
periode 2012-2015 goed te keuren126.

c) Saldi 2010

Het Directiecomité heeft nog geen beslissing genomen 
over de saldi van 2010 voor de transmissie en opslag van 
Fluxys.

Voor de terminallingactiviteiten van Fluxys LNG heeft 
het Directiecomité een beslissing127 genomen over het 
gecumuleerd saldo dat de toepassing van de LNG-terminal- 
tarieven gedurende 2007 (9 laatste maanden), 2008, 
2009 en 2010 heeft opgeleverd. In deze beslissing heeft 
het Directiecomité Fluxys LNG uitgenodigd om een 
geactualiseerd tariefvoorstel in te dienen dat rekening houdt 
met bovenvermeld gecumuleerd saldo en met de overige 
geformuleerde opmerkingen.  

d) Rechtspraak 

In een arrest van 23 maart 2011 heeft het Hof van Beroep 
te Brussel de beslissing van de CREG tot vaststelling van 
meerjarentarieven voor vervoer en opslag gedeeltelijk nie-
tig verklaard. Deze nietigverklaring slaat echter enkel op 
de goedkeuring van een vermogenstarief evenals van het 
tarief supplement “commodity fee” die van toepassing zijn 
op het ingangspunt met de compressie, voor zover ze de 
tarieven voor de andere ingangspunten van het net van 
Fluxys overschrijden. Het Hof heeft besloten dat alle net-
gebruikers van de compressie profiteren en dat bijgevolg 
de eraan verbonden kosten niet enkel kunnen worden  
toegewezen aan bepaalde punten.

B. De distributienetten 

a) Tariefmethodologie

Gelet op het ontbreken van een tijdige en richtlijnconforme 
omzetting van de derde Europese gasrichtlijn en om dezelf-
de redenen zoals hierboven uiteengezet onder punt A, heeft 
de CREG een ontwerp van besluit genomen om methoden 
vast te stellen voor het berekenen en vastleggen van de 
tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang 
tot de gasdistributienetten.

123 Beschikbaar op www.creg.be.  
124 Besluit (Z)111124-CDC-1110/2.
125 Beslissing (B)111124-CDC-656G/15.
126 Beslissing (B)111222-CDC-656G/16.
127 Beslissing (B)111013-CDC-657G/05.
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Deze methoden hebben tot doel om de betrokken net-
beheerders duidelijke instructies te geven en dit voldoende 
voorafgaand aan de nieuwe regulatoire periode 2013-2016. 
Ze beogen daarenboven het evenwicht te herstellen tussen 
de belangen van de netbeheerders en die van de consu-
menten, zonder echter de in het verleden gekende tariefme-
thodologie overhoop te halen. 

De tarifaire methoden voorzien in een duidelijk overzicht van 
de vooropgestelde tariefstructuur, de door de netbeheerder 
te volgen procedures bij het indienen van rappor teringen 
bij de CREG en de introductie van een nieuw en verbeterd 
rapporteringsmodel. Daarenboven wordt voorzien in 
een beoordelingsmodel voor kostenbeheersing. Dit  
be oordelingsmodel en de daarbij horende geïdentificeerde 
efficiëntiedoelstellingen moeten ervoor zorgen dat de 
distributienetbeheerders passende stimulansen krijgen, 
zowel op korte als op lange termijn, om hun efficiëntie te 
verbeteren.

De tarifaire methoden maakten het voorwerp uit van een 
procedure van publieke consultatie (publicatie op de web-
site en in het Belgisch Staatsblad). Deze publieke consultatie 
was eind 2011 nog niet afgelopen. Anders dan op transmis-
sieniveau, heeft de CREG in 2011 echter geen eigen tarief-
methodologie aangenomen.

De methodologie die in de huidige wetgeving is vervat, is 
sedert 1 januari 2009 gebaseerd op een gewaarborgd inko-
men voor de distributienetbeheerders en wordt aangevuld 
met incentives ten gunste van een kostenbesparing. Dit 
regime waarborgt de distributienetbeheerder gedurende 
een regulatoire periode van vier jaar een totaal inkomen dat 
volstaat om zijn wettelijke taken uit te voeren en een billijke 
winstmarge als vergoeding voor het in zijn net geïnvesteerde 
kapitaal te verkrijgen. 

Onder het oude tariefregime dat van toepassing was tot 
1 januari 2009, werd de cost plus-methodologie toegepast. 
Volgens deze methodologie werden de door de CREG be-
heerde kosten van de distributienetbeheerder verhoogd 
met een winstmarge die een billijke vergoeding van de ge-
investeerde kapitalen binnen het distributienet toeliet. Deze 
tarieven werden door de CREG goedgekeurd voor een jaar, 
of werden desgevallend opgelegd voor een periode van drie 
maanden.

Onder de huidige wetgeving zijn drie tariefregimes mogelijk 
tijdens de vierjarige regulatoire periode:

•  de goedkeuring van de tarieven voor de hele regulatoire 
periode als het tariefvoorstel met de begroting van de 
netbeheerder werd goedgekeurd vóór het begin van de 
regulatoire periode;

•  de goedkeuring van de tarieven voor de resterende duur 
van de regulatoire periode als het voornoemde tarief-
voorstel werd goedgekeurd tijdens deze periode;

• opgelegde tarieven in alle andere gevallen.

Op 30 september 2008 dienden alle distributienetbeheer-
ders, op één uitzondering na, binnen de wettelijke termijn een 
tariefvoorstel met begroting in voor de regulatoire periode 
2009-2012. Aangezien geen enkel van de ingediende 
voorstellen voldeed aan de door het koninklijk besluit van 
2 september 2008 voorgeschreven informatievereisten, be-
sliste het Directiecomité om deze voorstellen te verwerpen 
en voorlopige tarieven op te leggen. Deze voorlopige tarie-
ven zijn gebaseerd op de laatste overeenkomstige goed-
gekeurde elementen van het totale inkomen, met name 
de tarieven voor het exploitatiejaar 2008. Deze voorlopige 
tarieven blijven geldig voor de volledige duur van de regu-
latoire periode, of tot alle rechtsmiddelen van de distributie-
netbeheerder of de CREG zijn uitgeput, of totdat over de 
twistpunten tussen de CREG en de distributienetbeheerder 
een akkoord is bereikt.

In de loop van 2009 dienden de meeste distributienet-
beheerders nieuwe tariefvoorstellen in voor de regulatoire 
periode 2009-2012 op basis van het nieuwe rapporterings-
model. De gemengde beheerders van het distributienet 
(waarvoor zowel de openbare als de privésector delen in 
het kapitaal), waarvan de exploitatie werd toevertrouwd 
aan de maatschappijen Eandis (Vlaanderen) en Ores (Wal-
lonië), hebben goedgekeurde tarieven ontvangen voor de 
regulatoire periode 2009-2012, respectievelijk vanaf 1 juli 
en 1 oktober 2009. De Brusselse gemengde distributienet-
beheerder, Sibelga, en twee zuivere Waalse distributienet-
beheerders, AIEG en AIESH (waarvoor enkel de openbare 
sector deelt in het kapitaal) hebben vanaf 1 oktober 2009 
ook goedgekeurde tarieven ontvangen.

Eind 2010 bereikte de CREG met vier zuivere distributienet-
beheerders, waarvan de exploitatie werd toevertrouwd aan 
de onderneming Infrax (Infrax West, Iveg, Inter-Energa en 
PBE), een akkoord over de hangende twistpunten, zodat ook 
hun respectieve tarieven vanaf 1 januari 2011 konden wor-
den goedgekeurd. Tijdens het exploitatiejaar 2011 bleef de 
situatie onveranderd zodat enkel de distributienetbeheerder 
ALG nog niet over goedgekeurde tarieven beschikte.

Daarnaast heeft de CREG in februari 2011 richtlijnen128  
goedgekeurd aangaande de revisorale attestering van de 
rapportering van de distributienetbeheerders inzake buiten-
dienstgestelde materiële vaste activa. Bij de analyse van 
de jaarverslagen van de distributienetbeheerders over het 
jaar 2009, had de CREG immers een grote verscheiden-
heid vastgesteld inzake de types van rapportering over dit 

128 Richtlijnen (R)110210-CDC-1041.
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onderwerp door de commissarissen van de distributienet-
beheerders. De betrokken rapportering werd opgelegd door 
artikel 27, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 2 september 
2008. Zij beoogt de attestering van enerzijds de rapporte-
ringsmethodiek met betrekking tot de buitendienstgestelde 
vaste activa en anderzijds de daadwerkelijke naleving van 
deze methodiek. Met het uitbrengen van richtlijnen heeft de 
CREG getracht tot een zekere uniformisering van de door 
de bedrijfsrevisoren afgeleverde attesten te komen. Tevens 
werd voorzien in de mogelijkheid dat een attestering door 
de commissaris van de gemeenschappelijke entiteit (werk-
maatschappij) wordt afgeleverd. 

De richtlijnen werden vastgesteld na overleg met het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren (IBR). Naar aanleiding van de richtlijnen 
van de CREG heeft het IBR in een omzendbrief nr. 2011/5 
verdere verduidelijkingen gegeven aan zijn leden over de 
inhoud van het aan de CREG te richten bijzonder commis-
sarisverslag alsook over het normenkader dat hierbij  
gehanteerd moet worden.

b) Evolutie van de tarieven 

De onderstaande tabel 18 geeft een overzicht van de tarief-
evoluties van 2008 tot 2011, waarbij er voor de distributienet-
beheerders met voorlopige tarieven geen evolutie kan worden 
waargenomen aangezien de voorlopige tarieven 2009-2012  
dezelfde zijn als de tarieven geldend voor het exploitatiejaar 

2008. De evolutie 2010/2011 is van eenzelfde grootteorde 
als de evolutie 2009/2010 maar veel vlakker dan de evolutie 
2008/2009 en kan hoofdzakelijk worden verklaard door de toe-
passing van het indexeringsmechanisme op de beheersbare 
kosten en in mindere mate door de evolutie van andere ele-
menten, zoals de afschrijvingen en de niet-beheersbare kosten 
(bijvoorbeeld openbare dienstverplichtingen).

Tijdens het laatste kwartaal van 2010 hadden de distributie-
netbeheerders van de exploitatiemaatschappij Infrax (Infrax 
West, Inter-Energa, Iveg) nieuwe tariefvoorstellen ingediend 
voor de regulatoire periode 2009-2012. Aangezien deze 
nieuwe tariefvoorstellen tegemoetkwamen aan alle han-
gende twistpunten, heeft de CREG de tarieven voor 2011 
en 2012 goedgekeurd. 

In 2011 werden opgelegde tarieven aangerekend voor de 
Waalse zuivere distributienetbeheerder ALG. Deze tarieven 
zijn gebaseerd op de laatste overeenkomstige goedgekeurde 
elementen van het totaal inkomen, met name de tarieven 
voor het exploitatiejaar 2008. De CREG heeft een verhoging 
goedgekeurd van de tarieven 2012 van RESA (het vroegere 
ALG). Deze netbeheerder paste sedert 2009 voorlopige 
tarieven toe die overeenstemden met de goedgekeurde 
tarieven van 2008. Deze tarieven waren abnormaal laag 
aangezien zij geen rekening hielden met de evolutie van de 
openbare dienstverplichtingen, inflatie en indexeringen. Ze 
werden dus naar boven herzien teneinde de overeenstem-
ming met de kosten van de netbeheerder te herstellen.
 

Tabel 18: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2011, exclusief btw

€/kWh Residentiële klant
23.260 kWh/jaar

DNB 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011

ALG 0,010018 0,00 % 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018

GASELWEST 0,012008 11,46% 0,013384 1,39% 0,013570 4,77% 0,014217

IDEG 0,012890 8,98% 0,014048 5,06% 0,014758 3,25% 0,015237

IMEA 0,009203 2,00% 0,009019 1,93% 0,009193 1,13% 0,009297

IGH 0,013181 11,60% 0,014710 1,41% 0,014918 1,40% 0,015127

IMEWO 0,011538 10,94% 0,012800 0,84% 0,012908 6,05% 0,013688

INTERGEM 0,009782 20,04% 0,011743 1,83% 0,011958 5,46% 0,012611

INTERLUX 0,013616 0,76% 0,013512 7,86% 0,014575 6,11% 0,015466

IVEG 0,009798 0,00% 0,009798 0,00% 0,009798 4,26% 0,009381

IVEKA 0,009901 17,33% 0,011617 5,94% 0,010927 3,40% 0,011299

IVERLEK 0,010070 9,85% 0,011062 1,18% 0,011192 4,96% 0,011747

INTER-ENERGA 0,014607 0,00% 0,014607 0,00% 0,014607 11,40% 0,012943

SEDILEC 0,012382 10,56% 0,013690 2,64% 0,014052 2,62% 0,014420

SIBELGA 0,011761 3,20% 0,011384 7,53% 0,012241 3,77% 0,012703

SIBELGAS N 0,011288 21,60% 0,013726 3,07% 0,013304 1,46% 0,013498

SIMOGEL 0,008501 31,00% 0,011136 3,20% 0,011493 1,00% 0,011607

WVEM 0,012204 0,00% 0,012204 0,00% 0,012204 9,13% 0,013318

Gemiddelde 0,011338 8,67% 0,012262 1,52% 0,012454 2,29% 0,012740

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven  -  Rode cijfers: opgelegde tarieven
(1)  Tarieven Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 juli 2009 (voordien tarieven 2008)
Tarieven Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: geldig vanaf 1 oktober 2009 (voordien tarieven 2008) Bron: CREG
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Tabel 18: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008  t.e.m. 2011, exclusief btw

€/kWh Professionele klant
2.300 MWh/jaar

DNB 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011

ALG 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278

GASELWEST 0,003206 2,83% 0,003297 1,32% 0,003340 4,82% 0,003501

IDEG 0,003606 7,39% 0,003340 5,10% 0,003510 3,51% 0,003633

IMEA 0,001744 11,46% 0,001544 1,34% 0,001565 1,25% 0,001585

IGH 0,003685 3,73% 0,003547 0,57% 0,003567 1,31% 0,003614

IMEWO 0,002737 4,28% 0,002854 1,11% 0,002886 6,42% 0,003071

INTERGEM 0,002388 14,01% 0,002722 2,18% 0,002782 5,69% 0,002940

INTERLUX 0,005081 13,61% 0,004389 5,72% 0,004641 4,95% 0,004870

IVEG 0,002091 0,00% 0,002091 0,00% 0,002091 8,58% 0,001911

IVEKA 0,002325 13,38% 0,002636 6,23% 0,002472 3,58% 0,002560

IVERLEK 0,002374 4,86% 0,002490 1,15% 0,002518 4,91% 0,002642

INTER-ENERGA 0,003025 0,00% 0,003025 0,00% 0,003025 11,02% 0,002692

SEDILEC 0,003465 2,52% 0,003377 2,34% 0,003456 2,82% 0,003554

SIBELGA 0,002666 20,32% 0,003207 6,23% 0,003407 11,63% 0,003803

SIBELGAS N 0,003192 15,08% 0,003673 2,09% 0,003596 1,72% 0,003658

SIMOGEL 0,001593 13,61% 0,001810 2,26% 0,001851 0,47% 0,001859

WVEM 0,002341 0,00% 0,002341 0,00% 0,002341 10,78% 0,002593

Gemiddelde 0,002812 2,92% 0,002860 1,24% 0,002901 2,60% 0,002986

Bron: CREG

€/kWh Industriële klant
36.000 MWh/jaar 

DNB 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011

ALG 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446

GASELWEST 0,000504 12,06% 0,000565 0,19% 0,000566 4,69% 0,000592

IDEG 0,000785 6,97% 0,000730 3,66% 0,000757 4,41% 0,000791

IMEA 0,000267 5,81% 0,000251 1,17% 0,000254 1,23% 0,000258

IGH 0,000592 4,75% 0,000564 1,79% 0,000574 0,59% 0,000577

IMEWO 0,000624 11,39% 0,000695 0,88% 0,000701 6,15% 0,000744

INTERGEM 0,000439 8,30% 0,000475 1,94% 0,000484 5,49% 0,000511

INTERLUX 0,001128 11,06% 0,001004 4,66% 0,001050 4,13% 0,001094

IVEG 0,001285 0,00% 0,001285 0,00% 0,001285 26,62% 0,000943

IVEKA 0,000534 23,00% 0,000656 6,09% 0,000616 3,48% 0,000638

IVERLEK 0,000239 15,64% 0,000277 1,38% 0,000280 4,81% 0,000294

INTER-ENERGA 0,001665 0,00% 0,001665 0,00% 0,001665 27,16% 0,001213

SEDILEC 0,000742 0,64% 0,000737 1,82% 0,000750 2,67% 0,000771

SIBELGA 0,000785 68,05% 0,001319 13,80% 0,001501 6,13% 0,001593

SIBELGAS N 0,000220 15,75% 0,000255 3,03% 0,000247 1,23% 0,000250

SIMOGEL 0,000945 1,56% 0,000930 2,52% 0,000954 0,01% 0,000954

WVEM 0,001151 0,00% 0,001151 0,00% 0,001151 26,34% 0,000848

Gemiddelde 0,000727 7,26% 0,000765 1,45% 0,000781 2,06% 0,000736

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven  -  Rode cijfers: opgelegde tarieven
(1)  Tarieven Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 juli 2009 (voordien tarieven 2008)
Tarieven Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: geldig vanaf 1 oktober 2009 (voordien tarieven 2008)
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Er kunnen aanzienlijke tariefverschillen tussen distributie-
netbeheerders worden vastgesteld. Deze verschillen 
worden enerzijds gerechtvaardigd door topografische en 
technische factoren eigen aan de bevoorrade gebieden en, 
anderzijds, door de omvang van de openbare dienstverplich-
tingen. Andere factoren, zoals de overdracht van saldi van 
de voorgaande jaren (bonus/malus), dragen eveneens bij tot 
deze tariefverschillen.

c) Saldi 2010

In februari en maart 2011 heeft de CREG van alle distributie-
netbeheerders de rapporten ontvangen betreffende de 
toepassing van hun tarieven in 2010. De CREG heeft geen 
beslissingen kunnen nemen over de gerapporteerde saldi 
omwille van de volgende redenen:

•  de tarievenbesluiten werden door het Hof van Beroep te 
Brussel bij herhaling onwettig verklaard;

•  ondanks de bekrachtigingswet van 15 december 2009129  
bleef de CREG de overtuiging toegedaan dat er geen 
geldige rechtsbasis bestond voor de behandeling van 
de dossiers, wat bevestigd werd door de uitspraak van 
het Grondwettelijk Hof in het beroep tot vernietiging 
dat Electra winds NV tegen de bekrachtigingswet had 
ingediend op 22 juni 2010 (zie hierboven punt 3.1.3.3.B.d));

•  de juridische onzekerheid als gevolg van de laattijdige 
omzetting van de Europese regelgeving naar Belgische 
wetgeving.

Voormelde omstandigheden maakten het de CREG onmo-
gelijk uitspraak te doen over de ingediende dossiers.

d) Rechtspraak 

Het Hof van Beroep heeft beslist dat het beroep tegen de 
beslissing130 van het Directiecomité over het herwerkte 
tariefvoorstel van ALG voor het exploitatiejaar 2008 geen 
grondslag meer had.

4.1.3. Grensoverschrijdende kwesties

4.1.3.1.  De analyse van de toegang tot grensoverschrij-
dende infrastructuur

In 2011 bestond het dienstenaanbod van Fluxys voor grens-
tot-grensvervoer voornamelijk uit vaste of voorwaardelijke 
ingangs- en uitgangscapaciteiten. Het gebruik van deze 
capaciteiten is onderworpen aan operationele regels. Het 
grens-tot-grensvervoer vereist geen flexibiliteit: de hoeveel-
heden die aan een grenspunt van het net worden geleverd, 
worden op hetzelfde moment ter beschikking gesteld aan 
het andere grenspunt om te worden afgenomen. Dit basis-
aanbod wordt eveneens aangevuld met verschillende dien-
sten waardoor de netgebruikers hun portefeuille kunnen 
optimaliseren, zoals de onderbreekbare capaciteiten. 

 Overbrenging met het net 

 Meterhuur

 Openbare dienstverplichtingen 

 Heffingen

Bron: CREG
87,20%

6,67% 
4,09%

2,05%

Figuur 12:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost 

in Vlaanderen in 2011 voor een T2-klant

Figuur 13:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost 

in Wallonië in 2011 voor een  T2-klant
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78,42%

5,11%

14,20%

2,27%

Figuur 14:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost 

in Brussel in 2011 voor een T2-klant

 Overbrenging met het net 

 Meterhuur

 Openbare dienstverplichtingen 

 Heffingen

Bron: CREG73,58%

18,20%

5,88%

2,34%

129  De wet van 15 december 2009 houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

130 Beslissing (B)071219-CDC-645G/06.
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De grens-tot-grensvervoersdiensten worden aangeboden in 
een regime van dagbalancering met uurbeperkingen. Dit ge-
beurt op basis van nominaties die welbepaalde operationele 
regels volgen. De initiële nominatie gebeurt om 14.00 uur  
de dag voordien. Daarop volgt een nominatie om 16.00 uur 
en een hernominatie om 20.00 uur. In de loop van de dag 
zijn eveneens hernominaties mogelijk mits een voorafgaan-
de kennisgeving van minstens twee volledige uren. Elke no-
minatie herneemt de waarden voor elk uur van de volgende 
dag of voor elk resterend uur van de dag in kwestie. Deze 
nominaties of hernominaties maken telkens het voorwerp 
uit van een bevestiging door Fluxys, zowel wat de controle 
van de nominatie ten opzichte van de door de shipper  
gereserveerde capaciteit (capacity check) betreft, als ten  
opzichte van de nominatie die door de tegenpartij naar 
Fluxys werd gestuurd (matching check).

4.1.3.2. De samenwerking 

De lezer wordt verwezen naar punt 4.4.3 van dit verslag.  

4.1.4. Compliance 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.5 van dit verslag.

4.2.  Mededinging 

4.2.1.  Prijsmonitoring op groot- en 
kleinhandelsniveau 

Studie over de vergelijking van de aardgasprijzen in 
Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen

Deze studie131 analyseerde de aardgasprijzen in verschil-
lende Europese hoofdsteden voor een afnemer individuele 
verwarming. Begin 2011 lagen deze prijzen voor een Brus-
sels gezin rond het Europees continentaal gemiddelde met 
een eindprijs van 1.463 euro incl. btw voor een verbruik  
van 23.260 kWh/jaar, of 6,3 eurocent/kWh. De prijs van het 
distributienet in Brussel was echter de hoogste van de vijf 
onderzochte hoofdsteden.

Veruit de goedkoopste prijzen vindt men in Groot-Brittannië, 
een producerend land dat een lage btw op energie heft. 
Daarna volgt Frankrijk met een door de staat gereglemen-
teerde tarifering. De Belgische, Nederlandse en Duitse 

prijzen liggen vrij dicht bij elkaar. Nederland, dat aardgas pro-
duceert en uitvoert, en Duitsland heffen echter merkbaar 
hogere belastingen dan België.

Studie over de kwaliteit van de aardgasparameters

De CREG heeft op eigen initiatief een studie132 uitgevoerd 
over de kwaliteit van de parameters gebruikt voor de tarife-
ring van aardgas. Deze studie analyseert in het bijzonder de 
indexeringsformules en de parameters in het raam van een 
hoge volatiliteit van de prijzen op de Belgische aardgasmarkt.

Wat de niet-moleculegebonden parameter (Igd) betreft, kan 
uit de studie worden besloten dat het gebruik ervan in de 
indexeringsformules niet langer relevant is en daarenboven 
een veel te groot deel van de verkoopprijs van de leveran-
ciers in verhouding tot hun kosten vertegenwoordigt.

Wat de diverse moleculeparameters betreft, hekelt de 
studie het feit dat de historische leveranciers een beroep 
doen op verouderde formules die nog afkomstig zijn uit de 
gebonden markt en voor het merendeel op basis van de 
olieprijzen geïndexeerd worden. Ze wijst op het concur-
rentievoordeel dat kan behaald worden door een beroep te 
doen op een indexering op basis van de spotprijs voor gas.

Als gevolg van deze bevindingen heeft de CREG beslist de 
parameter Igd en de parameters die voornamelijk op olie 
gebaseerd zijn, niet meer te publiceren, maar zich te be-
perken tot de publicatie van een gasnotering (zie hierboven 
punt 3.1.2.3). 

Studie over de componenten van de aardgasprijzen 

Deze studie133 analyseert de evolutie van de aardgasprijs aan 
de afnemers voor de periode van januari 2007 tot juli 2011, 
waarbij de bijdragen van de verschillende componenten aan 
de prijsevoluties worden vastgesteld.

In absolute cijfers is de prijs aan de eindgebruiker gemiddeld 
gestegen met 393,95 euro per jaar in Vlaanderen, 405,30 
euro per jaar in Wallonië en 360,22 euro per jaar in Brussel. 
De volgende grafiek134 geeft de oorzaak van de prijsstijging 
weer.

131 Studie (F)110224-CDC-1037.
132 Studie (F)110428-CDC-1063.
133 Studie (F)110922-CDC-1096.
134  De all-in prijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-in tarief van juli 2011 te komen.
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Deze evoluties worden gedreven door het leveranciers-
tarief, het distributienettarief, de openbare heffingen en de 
btw op deze tarieven. 

De energieprijs is gemiddeld gestegen met 239,81 euro per 
jaar in juli 2011 ten opzichte van januari 2007. De evolutie 
van de indexeringsparameters ligt aan de basis van deze 
stijging.

Het distributienettarief is gestegen met 82,57 euro per jaar 
in Vlaanderen, met 49,77 euro per jaar in Wallonië en met 
54,43 euro per jaar in Brussel. Dit is te wijten aan de over-
drachten van de tekorten van de afgelopen jaren, de geste-
gen openbare dienstverplichtingen en de invoering van de 
meerjarentarieven waarbij een hogere billijke vergoeding 
wordt uitgekeerd.

De openbare heffingen zijn gestegen met 8,14 euro per jaar 
in Vlaanderen, met 50,71 euro per jaar in Wallonië en met 
9,30 euro per jaar in Brussel. Deze stijging is hoofdzakelijk te 
wijten aan de gestegen federale bijdrage en de toeslag be-
schermde klanten (+ 6,98 euro per jaar) en aan een nieuwe 
heffing in Wallonië vanaf 2011 (retributiereglement).

De prijs aan de eindgebruiker voor een kmo is gemiddeld  
gestegen met 25.776 euro per jaar in Vlaanderen, met 
26.583 euro per jaar in Wallonië en met 27.314 euro per jaar 
in Brussel (zie figuur 16). 

135 Studie (F)111103-CDC-1122.

Bron: CREG

Figuur 15:  Evolutie aardgasprijs 2007-2011 per regio voor een 
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Studie over de relatie tussen aardgaskosten en prijzen 
in 2010

Deze studie135 analyseert de prijzen en kosten op het vlak 
van invoer, doorverkoop (resellers) en levering aan bedrij-
ven, residentiële afnemers en elektriciteitscentrales. 

Daaruit blijkt dat het grootste deel van de prijzen (invoer, 
doorverkoop en levering) nog altijd bepaald wordt op basis 
van de olieprijzen, maar dat de leveranciers die hun gas ko-
pen en verkopen op basis van een gasindexering hun resi-
dentiële afnemers en kmo’s merkbaar lagere prijzen bieden 
dan de leveranciers die gebruikmaken van een indexering op 
basis van de olieprijs.
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Ze brengt ook het feit naar voor dat de verkoopmarges voor 
de levering aan de residentiële afnemers ruim zijn en op een 
vrijwel identiek peil liggen en dit zowel voor de leveranciers 
die een olie-indexering toepassen als voor diegenen die 
een aardgasindexering toepassen. De gemiddelde marges 
en verkoopprijzen voor de industriële afnemers zijn daaren-
tegen vrij laag. De gemiddelde leveringsprijs aan de elektrici-
teitscentrales ligt op een nog lager peil, onder meer dankzij 
de steenkoolindexering voor een gedeelte van het volume. 

Ten slotte analyseert de studie ook de facturen van de  
industriële afnemers en formuleert ze aanbevelingen om 
de bij sommige leveranciers vastgestelde mankementen te 
verhelpen.

4.2.2.  Monitoring van de transparantie en de 
openstelling van de markt 

De transparantieverplichtingen voor transmissiesysteem-
beheerders werden laatst gewijzigd bij Besluit van de Eu-
ropese Commissie van 10 november 2010136. In 2011 werd 
van start gegaan met de controle op de naleving van deze 
nieuwe verplichtingen, waaraan in principe diende voldaan 
te worden ten laatste op 3 maart 2011. In haar beslissing 
van 8 september 2011137 is het Directiecomité alvast kunnen 
overgaan tot de goedkeuring van de relevante punten van 
het transmissiesysteem van de NV Fluxys en van Inter-
connector (UK) Limited, waarop de transparantieverplichtin-
gen van toepassing zijn. 

Verdere monitoring is lopende teneinde na te gaan of de  
betrokken systeembeheerders ook inhoudelijk voldoen 
aan de transparantiebepalingen. Dit onderzoek gebeurt in 
samen werking met wat zich in de ons omringende landen 
afspeelt, om tot een gelijke regionale behandeling te 
komen. Dit is iets waar de marktspelers in de aardgasmarkt 
(handelaars en bevrachters) zeer sterk op aandringen.
 
Inzake REMIT138 wordt de lezer verwezen naar punt 3.2.2.4 
van dit verslag. 

4.3.  Consumentenbescherming

De lezer wordt verwezen naar punt 3.3 van dit verslag.

4.4.  Bevoorradingszekerheid 

4.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag 
en aanbod  

A. De aardgasvraag

In 2011 bedroeg het totale aardgasverbruik 183,4 
TWh, wat een opvallende terugval (-14,8%) betekent 
tegenover het verbruik in 2010 (215,3 TWh). Deze daling 
is het gevolg van een aanzienlijke vermindering van de 
aardgasvraag zowel voor elektriciteitsproductie (-19,6%) 
als op de distributie netten (-18,5%), terwijl de industriële 
aardgasvraag nauwelijks een toename kent (+0,2%). De 
verklaring voor de terugval van de aardgasconsumptie bij de 
kleinverbruikers wordt gegeven door het zachte weer in 2011 
en dit in schril contrast met 2010 waardoor de geraamde 
individuele verwarmingsbehoeften afnamen met 29%. 
Gecorrigeerd voor temperatuurschommelingen blijft echter 
de structurele groei van het aantal aardgasaansluitingen 
op de distributienetten zichtbaar, een segment dat 45% 
vertegenwoordigt van het totale aardgasverbruik. Voor de 
verklaring van de forse daling van de aardgasvraag voor 
elektriciteitsproductie speelt het kleine verschil tussen de 
groothandelsprijzen voor elektriciteit en aardgas (de clean 
spark spread) in het voorbije jaar een grote rol. Daarnaast 
kan worden opgemerkt dat ook in 2011 België een licht 
negatief saldo had voor de elektriciteitsbalans: ook in 2011 
was er een netto invoer van elektriciteit. De industriële 
aardgasvraag ligt in 2011 nagenoeg op het niveau van voor 
de crisis maar stagneert en dit in lijn met de economische 
toestand. 

Tabel 19: Verdeling per sector van de Belgische aardgasvraag tussen 2001 en 2011 (in TWh)

Sectoren 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010

Distributie 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 82,5 -18,5%

Industrie (rechtstreekse 
afnemers)

52,2 54,7 50,7 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 46,9 47,0 +0,2%

Elektriciteitsproductie 
(gecentraliseerd park)

37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 67,1 53,9 -19,6%

Totaal 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 183,4 -14,8%
Bron: CREG

136  Besluit van de Europese Commissie van 10 november 2010 tot wijziging van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten.

137 Beslissing (B)110908-CDC-1103.
138 Regulation on Energy Market Integrity and Transparency.
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In 2011 nam het aandeel van H-gas lichtjes toe tot 74,4% van 
de geleverde hoeveelheid energie, terwijl het aandeel van  
L -gas instond voor het saldo (25,6%). Deze ontwikkeling is 
vooral gerelateerd aan de vermindering van het verbruik op 
de distributienetten in 2011 (- 18,5%), waar het aandeel van 

L -gas nagenoeg even groot is als dat van H-gas. De leverin-
gen van aardgas aan industriële afnemers, waar H-gas een 
hoog marktaandeel heeft, kende daarentegen een beperkte 
groei (+ 0,2%).  

Figuur 17:  Evolutie van het verbruik van aardgas per sector in de periode 1990-2011 (1990 = 100), aangepast in functie van de 
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B. De aardgasbevoorrading

De aardgasleveranciers hebben de keuze uit een waaier van 
ingangspunten voor toegang tot het aardgasvervoersnet om 
hun Belgische klanten met H-gas te bevoorraden. In 2011 
is deze hoge graad van interconnectie voor H-gas verder 
versterkt met het in gebruik nemen van het ingangspunt 
te Zelzate op de grens met Nederland. De aardgasklanten 
die L -gas verbruiken worden rechtstreeks bevoorraad van-
uit Nederland of onrechtstreeks, in tegenstroom, via het 
interconnectiepunt Blaregnies met Frankrijk. De bevoor-
rading in LNG, hoofdzakelijk uit Qatar, via de terminal van 
Zeebrugge vertegenwoordigt in 2011 een aandeel van 7,5% 
van het Belgisch aardgasverbruik tegenover 6,2% in 2010. 
Met een aandeel van 41,2% bevestigt Zeebrugge wederom  
zijn positie als de belangrijkste toegangspoort voor de 
Belgische markt. Het nieuwe ingangspunt te Zelzate was 
meteen goed voor 2,6% van de Belgische bevoorrading en 
de signalen zijn aanwezig dat dit aandeel zal groeien. Voor 
de L -gasmarkt zien we een sterke bevoorrading in tegen-
stroom vanuit Blaregnies (6,7% in 2011 tegenover 4,9% in 
2010) op de doorvoerstromen die initieel bedoeld zijn voor 
de Franse markt. Deze vaststelling weerspiegelt de proble-
matiek van beschikbaarheid en allocatie van capaciteit op 
het interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel en dit zowel 
aan Nederlandse als aan Belgische zijde.

Figuur 19:  Verdeling van de bevoorrading per ingangszone  

in 2011

 

Globaal leiden de bevoorradingsportefeuilles van de indivi-
duele aardgasleveranciers tot een gespreide bevoorrading 
volgens contracttype (zie figuur 20). Het aandeel van de 
rechtstreeks met de aardgasproducenten afgesloten lan-
getermijncontracten, met een resterende looptijd van meer 
dan 5 jaar, kent een lichte stijging van 60,3% in 2010 tot 
61,2% in 2011 en blijft de belangrijkste component vor-
men. De totale bevoorrading via bevoorradingscontracten 
rechtstreeks afgesloten met aardgasproducenten bedroeg 
73,4% in 2011 tegenover 66,0% in 2010. De netto be-
voorrading op de groothandelsmarkt kent een belangrijke  
terugval in 2011. Terwijl in 2010 nog 34,1% werd bevoorraad 
via de groothandelsovereenkomsten dalen deze bevoor-
radingscontracten tussen leveranciers tot 26,6% in 2011. 
Een verklaring voor deze bevoorradingssituatie kan worden 
gevonden in de combinatie van een sterk terugvallende 
aardgasvraag en een belangrijk basispakket van langetermijn-
contracten met aardgasproducenten in de portefeuille van 
de belangrijkste leveranciers op de Belgische markt.

Figuur 20:  Samenstelling van de geaggregeerde 

bevoorradingsportefeuille van de leveranciers die in 

2011 in België actief waren
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In de volgende figuur 21 wordt de evolutie van de bevoor-
rading per contracttype weergegeven.

Bron: CREG

Blaregnies*  
(L-gas)  
6,7%

CREG Jaarverslag 2011 61

4. De aardgasmarkt 



4.4.2.  Toezicht op de investeringsplannen van de 
transmissienetbeheerder 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Fluxys in juni 2011 een nieuw 
investeringsplan opgesteld voor de komende 10 jaar tot 
2021. De uitdaging bestaat erin om het investeringsplan af 
te stemmen op de invoering van een entry/exit-systeem. De 
invoering van dit nieuwe vervoersmodel door netbeheerder 
Fluxys onder toezicht van de CREG is voorzien tegen het be-
gin van 2013. In dit model vervalt de relatie tussen entry-punt 
en exit-punt en vervalt het onderscheid tussen binnenlands 
vervoer en doorvoer van grens tot grens. 

Daarnaast is er vanuit een Europese impuls een groeiende 
aandacht voor een betere afstemming van de fysieke ver-
voersmogelijkheden aan beide zijden van de grensover-
schrijdende interconnectiepunten. Dit vereist een grotere 
samenwerking tussen naburige netbeheerders. 

Ook aan de kant van de netgebruikers zijn er duidelijke ont-
wikkelingen waarneembaar die leiden tot herschikkingen 
van hun portefeuille van vervoerscontracten. Er is bijvoor-
beeld een verschuiving waarneembaar naar meer vervoers-
diensten op korte termijn en het belang van netbalancering 
en flexibiliteit op het aardgasnet neemt toe. Deze ontwik-
keling wordt onder meer gestuwd onder impuls van gas-
gestookte elektriciteitscentrales die worden ingezet indien 
hernieuwbare energie een beperkte productie kent (zie 
windenergie). 

Voorts legt de verordening inzake bevoorradingszekerheid140 

infrastructuurnormen op die een invloed hebben op het inves-
teringsbeleid van Fluxys en moeten er middelen gereserveerd 
worden voor incidentsituaties.  Deze elementen vereisen een 

In 2011 waren er in totaal zeventien leveringsondernemin-
gen actief op de Belgische markt. Hun marktaandeel wordt 
weergegeven in figuur 22139. Distrigas (45%) en GDF Suez 
(28%) beheersen samen 73% van de aardgasleveringen 
aan de grootverbruikers rechtstreeks aangesloten op het 
vervoersnetwerk en de distributienetten. De overige vijftien 
leveringsondernemingen beschikken elk over een marktaan-
deel van minder dan 10% waarvan zeven leveringsonderne-
mingen met een aandeel van elk nog geen 1%. Hoewel de 
markt sterk geconcentreerd blijft, is er een druk aanwezig 
van opkomende ondernemingen die wedijveren met elkaar 
om een deel van de Belgische aardgasmarkt te verwerven.

Figuur 22: Marktaandelen van de leveringsondernemingen op 

het vervoersnet in 2011

 

139 Het gaat daarbij niet om cijfers op basis van boekingen, zoals in tabel 17 op p. 47. 
140  Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 

2004/67/EG. 
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Figuur 21: Samenstelling van de geaggregeerde bevoorradingsportefeuille voor de Belgische markt 2000-2011 (aandelen in %)

 
* Overige: leveringsondernemingen met elk een marktaandeel van minder dan 1% (RWE Supply & 

Trading Netherlands NV, Gas Natural Europe SAS, Eneco België NV, E.ON Belgium NV, natGAS 
Aktiengesellschaft, Total Gas & Power Ltd, Enovos Luxembourg SA).

Bron: CREG
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hervorming van het investeringsmodel en een aangepast in-
vesteringstraject. Er is een samenwerking tussen Fluxys en 
de CREG om het investeringmodel aan te passen aan de wij-
zigende omstandigheden. Ondertussen kan gesteld worden 
dat de bestaande infrastructuur en de voorziene investeringen 
toereikend zijn om het aardgasvervoer volgens de vervoers-
contracten van de netgebruikers te realiseren en dit op basis 
van de huidige vooruitzichten (zie hierna punt 4.4.3). 

In de regulering van de netbeheerder draait alles om vervoers-
capaciteit: gereguleerde toegang voor derden, niet-discrimi-
nerende toewijzing van capaciteit, gereguleerde tarieven voor 
capaciteit, congestiebeleid, efficiënte investeringen in capaci-
teit, etc. In dit geheel wordt te vaak voorbij gegaan aan wat 
nu eigenlijk de capaciteit van een netwerk bepaalt en hoe 
capaciteiten berekend worden. Op een geïnterconnecteerd 
en vermaasd aardgasnetwerk met een grote diversiteit tus-
sen aardgasverbruikers, vervoersdiensten en netgebruikers, 
worden de capaciteitsberekeningen sterk bepaald door de 
gedragsfactoren van zowel de netbeheerder als de netgebrui-
kers. In een studie, gerealiseerd in maart 2011141, tracht het  
Directiecomité het begrip vervoerscapaciteit meer inzichtelijk 
te maken ten behoeve van een meer accurate berekening van 
de beschikbare capaciteitshoeveelheid en de opvolging van de 
benutting van het netwerk. Er wordt een schema voorgesteld 
voor de berekening van de vervoerscapaciteit dat een invulling 
beoogt van de heersende lacune in de regelgeving. Op deze 
manier wordt er een bijdrage geleverd aan de implementatie 
van het derde energiepakket. Er wordt in eerste instantie ge-
keken naar richtlijnen voor de berekening van de vaste fysische 

Bron: CREG
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capaciteit op de interconnectiepunten aan de grens voor toe-
gang tot het aardgasvervoersnet van België. De studie geeft 
tot slot inzichten over de groeiende divergentie tussen contrac-
tueel en fysisch netgebruik en reikt richtsnoeren aan voor de 
netbeheerder om gepast op te treden met het oog op een 
efficiënt netbeheer. Eén van de uitdagingen bestaat erin om 
een efficiënte mix te vinden tussen investeren in infrastructuur, 
de beheersing van de vraag, de aanwending van beheersmo-
gelijkheden via de netgebruikers en een dienstenaanbod dat 
steeds meer op maat van de wensen van de netgebruikers 
wordt afgestemd. Het is deze geïntegreerde benadering die 
leidt tot een efficiënte creatie van capaciteit voor toegang tot 
het aardgasvervoersnet. 

4.4.3.  Verwachte toekomstige vraag, beschikbare 
voorraden en extra capaciteit  

Vraag 

In figuur 23 worden de vooruitzichten voorgesteld van de to-
tale Belgische aardgasvraag volgens het referentiescenario 
van de CREG dat gehanteerd wordt voor de opvolging van de 
nodige investeringen op het netwerk van Fluxys. Deze totale 
aardgasvraag wordt bepaald door de som te maken van het 
verwachte verbruik door de residentiële sector, de tertiaire 
sector, de industrie en de elektriciteitsproductie. Het betreft 
hier de evolutie die werd genormaliseerd om rekening te hou-
den met de temperatuur. 

Figuur 23: Verwachtingen voor de vraag naar aardgas in België tot 2020 (GWh, genormaliseerde t°, H+L)

  

141 Studie (F)110331-CDC-1055.

 H + L     H     L
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Volgens het referentiescenario groeit de vraag naar aardgas 
in België tot 243.174 GWh. Zonder ingrepen op vlak van de 
eventuele conversie van afnemers op L -gas naar H-gas, 
geven de vooruitzichten aan dat de H-gasvraag 183.516 
GWh (75,5% van de markt) en de L -gasvraag 59.659 GWh 
(24,5% van de markt) vertegenwoordigen in 2020.

Bevoorrading

Het aantal invoerders van H-gas voor de Belgische markt 
groeit en bedraagt momenteel 17. Geaggregeerd over de 
invoerders is er een sterke graad van diversificatie, zowel 
in termen van bevoorradingsbronnen als -routes. Er tekent 
zich een trend af waarbij de vraaggroei in België vooral voor 
rekening komt, althans contractueel, van Russisch aardgas 
terwijl het aandeel Noors aardgas stagneert en Brits aard-
gas afneemt. Actieve invoerders in België, zoals Wingas en 
GdF Suez, bevoorraden zich respectievelijk voor 50% en 
15% met Russisch aardgas. De rol van LNG is moeilijker 
in te schatten omdat de groei bij verschillende invoerders 
in functie wordt gesteld van bijkomende investeringen in 
LNG-terminals (zie bijvoorbeeld de geplande LNG-terminal 
te Duinkerke en de mogelijke uitbreiding van de LNG-ter-
minal te Zeebrugge en de rol van de Gate LNG-terminal te  
Rotterdam). Bovendien speelt de LNG-terminal te Zeebrugge 
reeds een belangrijke rol in de Belgische bevoorrading, 
zeker wat betreft additionele leveringen in tijden van piek-
verbruik. De vooruitzichten geven aan dat er toenemend 
bevoorraad wordt via Duitsland (Eynatten) en Nederland 
(Zelzate en ’s Gravenvoeren) zonder het gebruik van de an-
dere bevoorradingsroutes te laten verminderen. Voor de H-
gasmarkt blijven de vooruitzichten positief met betrekking 
tot de spreiding van zowel de bevoorradingsbronnen als de 
-routes.

Voor de bevoorrading in L -gas zijn er momenteel 10 leve-
ranciers die quasi uitsluitend aangewezen zijn op het inter-
connectiepunt Poppel/Hilvarenbeek voor de bevoorrading 
vanuit Nederland. Evoluties over de langere horizon zullen 
sterk bepaald worden door het energiebeleid in België 
betreffende de L/H-omschakeling. 

Geplande of in aanbouw zijnde extra capaciteit

n Uitbreiding van de opslagcapaciteit

De voorlopig laatste fase in de uitbreiding van de onder-
grondse opslagcapaciteit werd in 2011 afgerond. De onder-
grondse opslagcapaciteit in Loenhout bereikt nu een nuttig 
volume van 700 miljoen m³(n) (het totale volume bedraagt 
1.400 miljoen m³(n)). Verder werd de gebruiksflexibiliteit ver-
hoogd door de uitzendcapaciteit te verhogen van 500.000 
naar 625.000 m³(n)/h en de injectiecapaciteit van 250.000 
naar 325.000 m³(n)/h. 

n Ontsluiting van Loenhout

Er wordt in 2013 een verbinding voorzien tussen de VTN-
leiding in Wilsele en de ondergrondse opslag te Loenhout 
die momenteel enkel toegankelijk is vanuit de leiding  
Zomergem-Antwerpen-Loenhout die instaat voor de bevoor-
rading van de Antwerpse regio met H-gas. Om de nieuwe 
verbinding tot stand te brengen, moet een leiding van 71 
kilometer worden aangelegd. 

De verbinding is essentieel voor een optimaal gebruik van 
de opslag te Loenhout, voor de toenemende voorziening 
van de Antwerpse regio in H-gas, voor het opvangen van de 
stijgende aardgasvraag in Noord-Limburg en voor de even-
tuele omschakeling van zones met L -gas naar H-gas in de 
Kempen. 

n VTN2

De nieuwe hogedrukleiding tussen Opwijk en Eynatten aan 
de Duitse grens is sinds begin november 2011 in gebruik. 
De bidirectionele verbinding van 175 kilometer loopt parallel 
met de bestaande VTN1-leiding (Zeebrugge–Zelzate/Eynat-
ten) en biedt nieuwe waarborgen voor aardgasvervoer op 
de belangrijke oost/west-as. Deze capaciteitsuitbreiding 
was nodig om de nieuwe vervoerscontracten voor grens-
tot-grensvervoer te kunnen uitvoeren en zal tegelijk de 
voorzieningszekerheid van de Belgische markt versterken. 
Toenemende vervoerscapaciteit van en naar de Hub Zee-
brugge verstevigt de positie van Zeebrugge als liquide han-
delsplaats voor aardgas. 

n Uitbreiding van de compressiecapaciteit

Om de ingangscapaciteit van het netwerk in zowel het oos-
ten als het westen te versterken en de overgang naar een 
entry/exit-vervoersmodel mogelijk te maken, wordt een 
nieuw compressiestation gebouwd op de VTN-leiding in 
Winksele. De ingebruikname van dit nieuw compressiesta-
tion is voorzien begin 2013. 

Deze compressiecapaciteit in het hart van het vervoersnet 
zal toelaten om meer vervoerscapaciteit aan te bieden voor 
aardgasstromen in de richting van Frankrijk. Hierdoor zal het 
mogelijk worden om aan de bijkomende vervoerscontracten 
te voldoen die voortvloeien uit de gecoördineerde markt-
bevraging georganiseerd door Fluxys en de Franse netwerk-
beheerder GRTgaz in de periode 2007-2008 onder toezicht 
van de CREG en de Franse regulator CRE. Deze open season 
peilde naar de interesse van de markt voor nieuwe vervoers-
capaciteit van grens tot grens door België naar Frankrijk. 

Daarnaast is er bijkomende compressie voorzien in Berneau 
op de kruising van de VTN-leiding en de SEGEO-leiding in 
de nabijheid van het ingangspunt ’s Gravenvoeren. Deze 
extra compressie maakt het mogelijk om meer extreme 
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aardgasstroomconfiguraties op te vangen en zodoende de 
vaste ingangscapaciteit op de SEGEO-leiding uit te breiden. 

n Aardgaskwaliteit

De vroegere site voor piekopslag te Dudzele wordt omge-
zet in een installatie om de aardgaskwaliteit bij te sturen 
door toevoeging van stikstof mocht dit noodzakelijk zijn. Op 
het Britse netwerk gelden nog steeds strengere drempels 
inzake aardgassamenstelling dan op het Europese vaste-
land waardoor aardgasstromen naar Groot-Brittannië via het 
Belgisch netwerk niet steeds verzekerd kunnen worden. 
Deze nieuwe aanwending van de bestaande installaties te 
Dudzele biedt nu deze verzekering. Naast aanpassingen op 
de site van Dudzele zelf wordt een nieuwe leiding in de Zee-
brugse achterhaven aangelegd van 4,5 kilometer.

n  Open Season betreffende de vervoerscapaciteit van 
Frankrijk naar België

Naar aanleiding van de beslissing van EDF op 27 juni 2011 
om daadwerkelijk over te gaan tot de bouw van een LNG-
terminal te Duinkerke, kon er worden overgegaan tot de bin-
dende fase van de marktbevraging voor vervoerscapaciteit 
van Frankrijk naar België. Deze bevraging zal duidelijk maken 
of het gezamenlijke project van Fluxys en GRTgaz om een 
nieuwe onderlinge verbinding te bouwen ter hoogte van 
Veurne kan rekenen op voldoende interesse van de markt. 
In nauwe samenwerking met de CREG en de Franse regula-
tor CRE zijn Fluxys en GRTgaz begin december 2011 gestart 
met de gezamenlijke marktbevraging  waarvan de resulta-
ten tegen 31 maart 2012 worden verwacht. Indien de be-
vraging voldoende vervoerscontracten oplevert, zal worden 
overgegaan tot de bouw van de nieuwe interconnectie die 
in gebruik zou kunnen worden genomen vanaf 1 november 
2015, gelijktijdig met de indienststelling van de LNG-termi-
nal te Duinkerke. De nieuwe grensoverschrijdende verbin-
ding zal toelaten om voor de eerste keer niet-geödoriseerd 
aardgas fysisch te vervoeren van Frankrijk naar België. Deze 
nieuwe onderlinge verbinding zal vervoerscapaciteit voor 
aardgas aanbieden vanaf de LNG-terminal te Duinkerke en 
het Franse marktplatform PEG Nord naar België, en vanuit 
België naar andere markten in Noordwest-Europa. Ze zal 
maximaal tot 8 à 12 miljard kubieke meter gas per jaar kun-
nen overbrengen naar België. 

n LNG-terminal 

De bestaande LNG-terminal te Zeebrugge wordt tegen 
2014 voorzien van een tweede aanlegsteiger. Hierdoor zal 
het mogelijk zijn om methaantankers met een capaciteit van 
217.000 kubieke meter LNG (meer dan 1,5 TWh) te laten 

aanmeren. Verder zijn er procedures lopende die eventueel 
kunnen uitmonden in een investeringsbeslissing voor het 
bouwen van een 5de opslagtank en bijhorende hervergas-
singsinstallaties, die operationeel kunnen zijn tegen eind 
2016.  

Prospectieve studie  

De CREG heeft niet meer de taak om indicatieve of pros-
pectieve studies te ontwikkelen, maar heeft niettemin vrij-
willig een actieve bijdrage geleverd in de werkgroep die de 
federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie in het leven had geroepen voor de realisatie van 
de prospectieve studie gas. De talrijke ondersteunende 
analyses van het Directiecomité hebben zelfs geleid tot het 
uitbrengen van een eigen studie op 13 juli 2009142.  Deze 
studie, die al de wettelijke elementen van de prospectieve 
studie omvat, was bedoeld om de werkzaamheden van de 
werkgroep te bespoedigen aangezien de initieel voorziene 
publicatiedatum van 15 maart 2008 voor de prospectieve 
studie gas reeds ruimschoots overschreden was.

De FOD Economie heeft in de periode van 12 januari 2011 
tot en met 12 maart 2011 een publieksraadpleging gehouden 
over het ontwerp van prospectieve studie gas. Naar aanlei-
ding hiervan heeft het Directiecomité zijn opmerkingen on-
der de vorm van een studie uitgebracht.  In deze navolgende 
studie143 van maart 2011 evalueert het Directiecomité  zowel 
het realisatieproces van het ontwerp van prospectieve stu-
die als de inhoudelijke kwaliteit. De studie besluit dat het 
ontwerp van prospectieve studie niet over de nodige ma-
turiteit beschikt om beschouwd te kunnen worden als een 
solide basis waarop de zekerheid van bevoorrading tot 2020 
kan worden gebouwd. Het voorstel beantwoordt niet aan 
de vereiste diepgang en samenhang, noch aan de nuttige 
actualiteitswaarde en beleidswaarde om als referentie ge-
hanteerd te kunnen worden. 

In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011 werd bekend-
gemaakt dat de finale versie van de prospectieve studie 
aardgas tot 2020 beschikbaar is op de website van de FOD 
Economie, en werd er een toelichting gegeven van de com-
mentaren die de FOD Economie heeft ontvangen tijdens de 
publieksraadpleging en de mate waarin hiermee rekening 
werd gehouden in de finale versie.

142 Studie (F)090713-CREG-874 (veelal aangehaald als de BABI-studie).
143 Studie (F)110303-CREG-1048.
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5. De CREG     



5.1. Het Directiecomité en het personeel 

Het Directiecomité staat in voor het operationeel bestuur 
van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig 
zijn voor de opdrachten die het door de elektriciteits- en gas-
wet worden toevertrouwd.

De voorzitter en de drie directeurs die het Directiecomité 
vormen, beraadslagen als een college volgens de gewone 
regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het voorzitterschap, inclusief het management van de CREG, 
wordt waargenomen door de heer François POSSEMIERS. 
De drie directeurs zijn de heer Guido CAMPS, directeur voor 
de controle op de prijzen en de rekeningen van de elektri-
citeits- en gasmarkt, de heer Bernard LACROSSE, direc-
teur van de administratieve directie en de heer Dominique 
WOITRIN, directeur voor de technische werking van de elek-
triciteits- en aardgasmarkt.

De leden van het Directiecomité werden bij koninklijk besluit 
van 15 januari 2007 benoemd voor een periode van zes jaar.

François Possemiers, 
Voorzitter 

Guido Camps, 
Directeur
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Bernard Lacrosse, 
Directeur

Dominique Woitrin, 
Directeur
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5. De CREG
Tabel 20: De directies en personeelsleden van de CREG op 31 december 2011
VOORzITTERSCHAP VAN HET DIRECTIECOMITé

POSSEMIERS François Voorzitter van het Directiecomité
DEVACHT Christiane Directie-assistente
FIERS Jan Secretaris van het Directiecomité
JACQUET Laurent
LOCQUET Koen
ROMBAUTS Josiane Hoofdadviseurs

DIRECTIE TECHNISCHE WERKING VAN DE MARKTEN
 WOITRIN Dominique Directeur

GOOVAERTS Wendy Directie-assistente
VAN KELECOM Inge Polyvalente secretaresse
GHEURY Jacques
MARIEN Alain
MEES Emmeric
VAN ISTERDAEL Ivo
WILBERZ Eric Hoofdadviseurs
CLAUWAERT Geert
CUIJPERS Christian
DE WAELE Bart
FONTAINE Christian
PONCELET Yves
VAN HAUWERMEIREN Geert Eerstaanwezende adviseurs
FILS Jean-François
LUICKX Patrick
TIREZ Andreas Adviseurs

DIRECTIE CONTROLE PRIjzEN EN REKENINGEN
CAMPS Guido Directeur
FELIX Kim Directie-assistente
de RUETTE Patrick
LAERMANS Jan Hoofdadviseurs

 
 

ALLONSIUS Johan
CORNELIS Natalie
DEBRIGODE Patricia
DUBOIS Frédéric
JOOS Benedikt
MAES Tom
SOFIAS Anastasio Eerstaanwezende adviseurs
BARZEELE Elke
COBUT Christine
DE MEYERE Francis
HERNOT Kurt
LIBERT Brice
PHILIPPE Quentin
PIECK An Adviseurs
WILMART Gilles Adjunct-adviseur

ADMINISTRATIEVE DIRECTIE 
LACROSSE Bernard Directeur
SELLESLAGH Arlette Directie-assistente

          Algemene Raad
DE LEEUW Han 
HERREZEEL Marianne Adviseurs 

          Algemene administratie 
DE PEUTER Caroline Office manager
BAUWENS Evi
ESSER Mercédès
HAESENDONCK Herman
VAN ZANDYCKE Benjamin Vertalers
LOI Sofia Coördinatrice 
CEUPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
VAN MAELE Nele
WYNS Evelyne Polyvalente bedienden
JUNCO Daniel Logistiek medewerker

          Dienst informatica
LAGNEAU Vincent Informaticus
GORTS-HORLAY Pierre-Emmanuel Adjunct-informaticus

          Financiën
SCIMAR Paul Verantwoordelijke van de dienst Financiën
LECOCQ Nathalie Boekhoudster
PINZAN Laurent Administratief medewerker

          Studiedienst, documentatie en archieven 
BOUCQUEY Pascal
CHICHAH Chorok
DETAND Maria-Isabella
HEREMANS Barbara
PARTSCH Gwendoline
ROOBROUCK Myriam
SMEDTS Hilde
STEELANDT Laurence
ZEGERS Laetitia

 
 
 
 

Eerstaanwezende adviseurs
GODDERIS Philip Adviseur
HENGESCH Luc Documentalist
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5.2. De Algemene Raad

  

In 2011 werd het voorzitterschap van de Algemene Raad 
waargenomen door de heer Marc Leemans en het onder-
voorzitterschap door mevrouw Isabelle Callens. 

De Algemene Raad kwam in 2011 negen maal bijeen. 

Tijdens zijn plenaire vergadering van 26 oktober 2011 nam 
de Algemene Raad akte van het ontwerpbudget 2012 van 
de CREG.

Dankzij de permanente deelneming van een vertegenwoor-
diger van de Minister van Energie kon het werk van de 
Algemene Raad worden toegespitst op de meest dringende 
aspecten en werd men periodiek op de hoogte gehouden 
van de bekommernissen van de regering op het vlak van 
gas en elektriciteit. Het grote aantal actuele vraagstukken 
dat door de leden werd aangekaart, maakte het mogelijk de 
Minister op de hoogte te houden van de bekommernissen 
van de Algemene Raad.

De Algemene Raad werd ook ingelicht over de standpunten 
ingenomen door het Directiecomité tijdens hoorzittingen in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers of ter gelegenheid 
van persconferenties.

De Algemene Raad bracht in 2011 vier adviezen uit144. Ver-
schillende studies en adviezen van het Directiecomité even-
als door de Minister van Energie gestelde vragen, werden 
voorbereid en besproken in verschillende werkgroepen alvo-
rens te worden voorgelegd aan de Algemene Raad.

1.  Advies nr. 50 over studie 968 over de kostenstructuur van 
de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in 
België (werkgroep ‘prijzencomponenten’)

De Algemene Raad dankt het Directiecomité voor de in-
schatting van de kostenstructuur van de elektriciteitspro-
ductie door de nucleaire centrales in België. Voor het eerst 

is ook een inzicht verschaft in de marge die de nucleaire 
producenten, volgens verschillende berekeningsmethodes, 
realiseren via die productievorm.
 
De Algemene Raad is van mening dat de in zijn advies opge-
nomen defi nities van de bestanddelen van de nucleaire 
marge een correcte basis vormen voor de berekening ervan.

De Algemene Raad is van oordeel dat: 

a)  een regelmatige actualisatie nodig is van de becijfering 
van de nucleaire marge, jaar per jaar, volgens het schema 
en de defi nities zoals vermeld in zijn advies;

b)  indien er stranded benefi ts bestaan, er regerings-/wet-
telijke maatregelen vereist zouden zijn om de betrokken 
consumenten in staat te stellen om de bijdragen die ze 
gedaan hebben op dwingende wijze te recupereren. Hier-
bij dient te worden genoteerd dat het bestaan op zich van 
stranded benefi ts los staat van een eventuele verlenging 
van de levensduur van de kerncentrales;

c)  wat de windfall profi ts verbonden aan de CO2-rechten 
betreft, zijn advies 36 van 2 maart 2007 als referentie dient;

d)  wat de marges ten gevolge van een gebrek aan mededin-
ging op de markt betreft, er maatregelen onderzocht en 
opgesteld moeten worden om de werking van de elektri-
citeitsmarkt te verbeteren;

e)  de fi nanciële middelen via duidelijke wetsvoorschriften 
aan de consumenten moeten worden teruggegeven. 
Deze middelen moeten dienen om de energiefactuur van 
de betrokken consumenten te laten dalen, via met name 
investeringen in energie-effi ciëntie en de fi nanciering van 
de hernieuwbare energiebronnen.

2.  Advies nr. 51 over studie 966 over de verschillende 
ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in 
België (werkgroep ‘hernieuwbare energiebronnen’)

De Algemene Raad brengt de principes van zijn advies nr. 
47 van 14 juli 2010 over de steunmaatregelen aan de pro-
ducenten van offshore windmolenparken in de Noordzee in 
herinnering. Deze principes zijn ook van toepassing voor de 
onshore hernieuwbare energieproductie.

De Algemene Raad benadrukt dat het potentieel aan her-
nieuwbare energie in ons land maximaal en op kosten-
effi ciënte wijze moet ontsloten worden met het oog op het 
realiseren van de Europees opgelegde doelstelling van 13% 
hernieuwbare energie in 2020. Het Nationaal actieplan voor 
hernieuwbare energie van België gaat uit van de volledige 
realisatie van de Europese doelstelling in België.

144 Beschikbaar op www.creg.be. 

Marc Leemans,
Voorzitter

Isabelle Callens, 
Ondervoorzitter
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Bij de keuze van de optimale mix van hernieuwbare ener-
giebronnen om de doelstelling te bereiken, moet volgens 
de Algemene Raad rekening gehouden worden met alle 
maatschappelijke kosten en baten op korte en lange termijn 
(dit met het oog op de overgang naar een duurzame ener-
gievoorziening). In zijn advies behandelt de Algemene Raad 
volgende elementen: competitiviteit, bevoorradingszeker-
heid, milieu en sociale aspecten. 

De Algemene Raad benadrukt eveneens dat de ondersteu-
ning van hernieuwbare energie noodzakelijk is om de gestelde 
EU-doelstellingen te halen, maar beperkt moet worden  
tot de reële meerkost ten opzichte van de marktwaarde van 
de hernieuwbare energieproductie. Het ondersteunings-
systeem moet, in voorkomend geval, windfall profits 
vermijden. Zowel de ondersteuning als de aanrekening van die 
steun dienen transparant, kostenefficiënt, eenvoudig en effec-
tief gemaakt te worden en moeten op regelmatige basis geac-
tualiseerd worden. De ondersteuning en aanrekening moeten 
gebaseerd worden op o.a. (1) de investerings-, uitbatings-,  
onderhouds-, en ontmantelingskosten en de vergoeding van 
het investerings risico; (2) de technologische modulatie; (3) de 
marktwaarde van de producten en (4) de verwachte productie.

Met betrekking tot de toekomstige aanpassingen van het 
ondersteuningssysteem herhaalt de Algemene Raad wat hij 
in zijn advies nr. 43 van 6 mei 2009 stelde, namelijk dat deze 
aanpassing niet met terugwerkende kracht in werking kan 
treden en de zekerheid voor de bestaande investeringen in 
hernieuwbare energie moet garanderen. Het aangepaste 
ondersteuningsmechanisme mag ook de zekerheid van con-
creet geplande projecten waarvoor al een vergunning of een 
impactstudie is aangevraagd, niet in het gedrang brengen.

Volgens de Algemene Raad is een evaluatie en aanpassing 
van de steunmechanismen voor groenestroomproductie 
noodzakelijk. Aanpassingen moeten leiden tot transparante, 
adequate, competitieve en efficiënte subsidies op lange ter-
mijn die de werking van de elektriciteitsmarkt niet verstoren. 
Deze aanpassingen moeten rekening houden met de vol-
gende elementen: 

-   Verder onderzoek is nodig naar de meest optimale toepas-
sing van de ondersteuningsinstrumenten voor hernieuw-
bare energiebronnen (de certificatensystemen en hun 
modaliteiten dienen zorgvuldig geëvalueerd en afgewogen 
te worden ten opzichte van alternatieve systemen zoals 
bijvoorbeeld feed-in of bonussystemen; eventuele aanpas-
singen mogen echter niet leiden tot “stop & go” situaties).

-  Permanente monitoring en regelmatige evaluatie van de 
parameters en criteria voor groenestroomproductie in 
overleg met de stakeholders. 

-  Betaling van het ondersteuningsmechanisme (verder 
onderzoek naar de aanrekening van de kost van de 
ondersteuningsmechanismen; billijke verdeling van de 
kosten voor het ondersteuningsmechanisme over de 

verschillende eindconsumenten; om de kost voor de eind-
verbruiker te beperken, kan gezocht worden naar alterna-
tieve financieringsbronnen).

-  Faciliteren van hernieuwbare energieproductie (er moet 
worden gezorgd voor een correct investeringsklimaat en 
stabiel beleidskader voor hernieuwbare energieproductie).

3.  Advies nr. 52 over de aanpassingen van de gas- en de 
elektriciteitswet met het oog op het omzetten van de  
Europese richtlijnen (ad hoc werkgroepen)

In dit advies herneemt de Algemene Raad de aandachts-
punten die door allen als prioritair beschouwd worden en 
waarover een consensus bestaat.

a)  De Algemene Raad roept op tot een correcte en ondubbel-
zinnige omzetting van de richtlijnen. De omzetting moet op 
een zo strikt mogelijke wijze gebeuren en tegelijk toch de 
gelegenheid te baat nemen om opnieuw “orde” in de wet 
te scheppen. Hij dringt er tevens op aan dat in het raam van 
de omzetting een ruim overleg met inbegrip van de betrok-
ken actoren, de gewesten en de regulatoren zou verzekerd 
worden en wel gedurende heel dit proces. Een overleg 
met de andere Europese landen wordt tevens gewenst 
voor de grensoverschrijdende materies, met het oog op 
coherentie en harmonisering. De omzetting zal moeten 
verzekeren dat de betrokken actoren (zowel producent/ 
leverancier als consument) in België kunnen gebruikmaken 
van een werkelijk “Level Playing Field” in verhouding tot de 
wetgevingen in de buurlanden.

b)  De Algemene Raad wil een sterke en onafhankelijke  
regulator. Gelijklopend met deze wens acht de Raad het 
belangrijk en noodzakelijk om de Algemene Raad van de 
CREG in stand te houden. Hij wil ook zijn huidige samen-
stelling behouden, die onder de verantwoordelijkheid van 
de regering valt. Wat de studies en werkzaamheden van 
het Directiecomité van de CREG betreft, moet de Alge-
mene Raad enerzijds studies aan het Directiecomité kun-
nen vragen en anderzijds achteraf ingelicht/geraadpleegd 
kunnen worden over de werkzaamheden van de CREG, 
waarbij het Directiecomité zijn verantwoordelijkheden in 
volledige onafhankelijkheid opneemt. Om een democra-
tisch beheer te verzekeren, meent de Raad dat het aan 
het Parlement toekomt om een zekere vorm van con-
trole op de activiteiten van de CREG uit te oefenen. Ten 
slotte moeten volgens de Raad de akten van de CREG 
transparant en voor iedereen toegankelijk zijn, hoewel 
het vertrouwelijk karakter van sommige gegevens dient 
benadrukt te worden.

c)  De Algemene Raad wil dat de wet op duidelijke en ondub-
belzinnige wijze de rol zou bepalen van de verschillende 
organen die in het federaal energiebeleid meespelen. 
Tevens moeten de samenwerking en de verschillende 
wijzen van raadpleging gespecificeerd worden.
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d)  De Algemene Raad dringt erop aan dat België de richt-
lijnen correct zou omzetten om zo over een stabiel juridisch 
kader en een langetermijnvisie inzake tarieven te kunnen 
beschikken, zowel vanuit het oogpunt van de regulator als 
van de netbeheerders en -gebruikers. Hij is van mening dat 
de tariefmethodologieën ex-ante op klare en transparante 
wijze dienen uitgewerkt te worden in wetteksten indien 
dit verenigbaar is met de richtlijn. De tariefvoorstellen,  
opgesteld door de netbeheerders, zouden zelf het  
voorwerp van een goedkeuring van de CREG moeten zijn.

e)  Wat de definitie van de gesloten distributienetten betreft, 
vraagt de Algemene Raad een strikte en correcte om-
zetting van de richtlijn en dit in overleg met de Gewes-
ten. In zijn advies behandelt de Raad tevens een aantal 
aandachtspunten. 

f)  De Algemene Raad acht het belangrijk dat de transmissie-
netbeheerders gecertificeerd zijn. Toch meent hij dat het 
van essentieel belang is om elke juridische leemte tussen 
de inwerkingtreding van een wet nadat deze goedgekeurd 
wordt en de huidige toestand te vermijden.

  De wetgever opteerde voor een full ownership unbundling 
(OU)-model voor de TNB’s. Eens het OU-model gekozen, 
is het belangrijk om zich aan de vereisten van dit model 
te houden en er geen aan andere modellen verbonden 
vereisten aan toe te voegen. De Algemene Raad is geen 
voorstander van cherry picking maar van een strikte toe-
passing van de richtlijnen. Niettemin moet de regulator 
een klare kijk kunnen behouden op de onontbeerlijke 
– nationale en internationale – investeringen die in de 
investerings plannen opgenomen zijn, niet alleen om de 
bevoorradingszekerheid te garanderen maar ook om een 
goede marktwerking te verzekeren.

g)  De Algemene Raad is voorstander van het formaliseren 
van een overleg tussen de federale en de gewestelijke 
regulatoren.

4.  Advies nr. 53 over de problematiek van laagcalorisch gas 
(werkgroep ‘marktwerking gas’)

De Algemene Raad van de CREG heeft kennis genomen van 
de verdere stappen in de conversie van de Limburgse Kem-
pen van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, en in het bij-
zonder van de overeenkomst tussen Inter-Energa en Fluxys 
voor de conversie van Inter-Energa Leopoldsburg. De Alge-
mene Raad dringt erop aan dat na dit pilootproject wordt 
geëvalueerd of de conversie, de daarbij gevolgde procedure 
en het financieringsmechanisme de beste benadering zijn 
voor de problematiek van het laagcalorisch gas in ons land.

In dit verband wenst hij de volgende concrete opmerkingen 
te formuleren:

- Wat betreft de financiering van deze conversie, heeft Fluxys 
aanvaard het project voor te financieren in afwachting van 
een definitief samenwerkingsakkoord tussen de federale 
overheid en de gewesten. De Algemene Raad dringt aan op 
snelle en duidelijke beslissingen inzake de financiering van 
deze conversie.

-  Het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid 
en de gewesten dat hiertoe zal worden afgesloten, dient 
een antwoord te bieden op de volgende punten:

 ♦  welke kosten zullen precies worden gedekt door de net-
beheerders?  

 ♦ wie zal deze conversie uiteindelijk betalen?
 ♦  zal de kost worden gefinancierd via een heffing ten gunste 

van een specifiek fonds of in de tarieven terechtkomen 
van transmissie en/of distributie?

 ♦  wat zullen de modaliteiten van de financiering zijn?
 ♦   zal het financieringsmechanisme specifiek zijn voor dit 

project in de Limburgse Kempen of toegepast worden 
voor eventuele verdere conversies?

Verder stelt de Algemene Raad zich nog een aantal vragen 
over het praktisch verloop van de conversie en over de be-
staande contracten voor aardgas:
-  Zal de timing gerespecteerd kunnen worden? Zullen de 

betrokken leveranciers, gezinnen en bedrijven tijdig ge-
informeerd worden van de procedure en de mogelijke 
gevolgen?

-  Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de operatie?
-  Kan de veiligheid van de bevolking, de installaties en de 

bevoorrading gegarandeerd worden?
-  Zullen de bestaande contracten automatisch geconver-

teerd worden met de netten of zullen ze vervallen en moe-
ten worden vervangen door nieuwe (H-gas) contracten? 
Wat indien de betrokken leverancier deze conversie niet 
kan realiseren? Hoe zullen eventuele prijsverschillen wor-
den opgelost?
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Tabel 21: De leden van de Algemene Raad op 31 december 2011145

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
Federale regering DUJARDIN Davine

ANNANE Jihanne
CHAHID Ridouane
ROOBROUCK Nele 
DE COSTER Nicolas

DEWISPELAERE Sophie
NIKOLIC Diana
HOUTMAN Eric
BOEYKENS Marc
ONCLINX Philippe

Gewestregeringen BIESEMAN Wilfried
AUTRIQUE Henri
JACQUET Annabelle

TANGHE Martine 
BOHET Maurice
DECROP Jehan

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Nationale Arbeidsraad

LEEMANS Marc

VERHUE Maureen
PANNEELS Anne
VERCAMST Jan

VAN MOL Christiaan
SKA Marie-Hélène
DE MOL Philippe
BAECKELANDT Filip
JONCKHEERE Caroline

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Raad voor het Verbruik

WILLEMS Tom
VAN DAELE Daniel

STORME Sébastien
SPIESSENS Eric

Organisaties die de promotie en de bescherming van de 
algemene belangen van de kleine verbruikers tot doel 
hebben

ADRIAENSSENS Claude
DOCHY Stéphane

RENSON Marie-Christine
DE BIE Nico

Representatieve organisaties van de industrie, het bank- en 
het verzekeringswezen die zetelen in de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven

CALLENS Isabelle
CHAPUT Isabelle
VAN der MAREN Olivier

VANDERMARLIERE Frank
CALOZET Michel
AERTS Kristin

Representatieve organisaties van het ambacht, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleine nijverheid 
die zetelen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ERNOTTE Pascal 
VANDEN ABEELE Piet

WERTH Francine 
VAN GORP Michel

Grote elektriciteitsverbruikers CLAES Peter EELENS Claire 
Grote aardgasverbruikers BRAET Luc de MUNCK Laurent
Elektriciteitsproducenten die behoren tot FEBEG HERREMANS Jan

MAERTENS Paul
DE GROOF Christiaan
de VILLENFAGNE Aude

Producenten van elektriciteit met behulp van hernieuwbare 
energie

LAUMONT Noémie BODE Bart

Producenten van elektriciteit met behulp van 
warmtekrachtkoppeling

STEVENS Tine MARENNE Yves

Industriëlen die elektriciteit voor eigen behoefte produceren BÉCRET Jean-Pierre ZADORA Peter
Distributienetbeheerders

HUGE Jacques
HUJOEL Luc
PEETERS Guy

DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin

HOUGARDY Carine

- INTERMIXT

- INTER-REGIES
Beheerder van het transmissienet voor elektriciteit FONCK Pascale GERKENS Isabelle
Beheerder van het vervoersnet voor aardgas TUMMERS Paul DESCHUYTENEER Thierry
Titularissen van een leveringsvergunning van aardgas 
behorend tot FEBEG

GILLIS Michaël
VAN NUNEN Carlos

VAN GIJSEL Gert
DE BUCK Hilde

Milieuverenigingen VAN DYCK Sara
VANDE PUTTE Jan

TURF Jan
VANDEBURIE Julien

Titularissen van een leveringsvergunning van elektriciteit 
behorend tot FEBEG

HEYVAERT Griet
VAN BOXELAER Kathleen

GODTS Annemie
WYVERKENS Herman

Marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken 
voorgesteld door BELPEX

VANDENBORRE Catherine LOOS Rob

Voorzitter van het Directiecomité van de CREG POSSEMIERS François
Bron: CREG

145 De ledenlijst van de Algemene Raad werd in 2011 eenmaal gewijzigd, bij ministerieel besluit van 18 november 2011 (Belgisch Staatsblad van 28 november 2011).
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5.3.  Het beleidsplan en het vergelijkend 
verslag van de doelstellingen en 
verwezenlijkingen van de CREG

Zoals bepaald door de elektriciteitswet, heeft het Directie-
comité het beleidsplan146 opgesteld waarin de doelstellin-
gen worden uiteengezet die de CREG in 2012 wil bereiken. 
Dit plan vergezelt de ontwerpbegroting van de CREG en 
werd op 27 oktober 2011 overgemaakt aan de Minister van 
Energie. Op 12 december 2011 werd een kopie ervan over-
gemaakt aan zijn opvolger, de Staatssecretaris voor Energie. 

De structuur van het beleidsplan voor 2012 onderscheidt 
16 te bereiken doelstellingen van de CREG in het raam 
“Business as usual “ zoals bepaald in de elektriciteitswet en 
de gaswet en voorafgaand aan de omzetting van het derde 
Europese energiepakket, en 5 doelstellingen die worden 
nagestreefd in het raam van de nieuwe taken die door het 
derde Europese Energiepakket aan de nationale regulator 
worden toevertrouwd.

Met de omzetting van het derde Europese Energiepakket 
in Belgisch recht en de versterking van de onafhankelijkheid 
van de nationale reguleringsinstanties wordt bepaald dat 
de CREG voortaan haar beleidsplan voor het volgende jaar 
overmaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het vergelijkend verslag van de doelstellingen en verwezen-
lijkingen van de CREG voor het jaar 2010147 werd op 29 april 
2011 overgemaakt aan de Minister van Energie. In haar  
beleidsplan voor 2010 had de CREG 16 te bereiken alge-
mene doelstellingen geïdentificeerd. Deze doelstellingen 
werden opgesplitst in 85 acties die overeenstemden met 
te vervullen individuele taken. De CREG stelde echter vast 
dat ze in 2010 in het totaal 101 acties had gevoerd. Deze 
toename van het aantal acties met bijna 19% is het gevolg 
van hetzij aanvragen van studies, adviezen en voorstellen 
door de Minister van Energie in de loop van 2010, hetzij ini-
tiatieven die de CREG heeft genomen om de werking van 
de elektriciteits- en de gasmarkt te verbeteren. Van de 101 
acties die de CREG in 2010 voerde, werden 60 acties volle-
dig verwezenlijkt, werden 32 acties verwezenlijkt maar niet 
afgerond als gevolg van elementen die niet aan de CREG 
te wijten waren, leverden 2 acties een beter resultaat op 
dan verhoopt, werden 2 acties grotendeels en 3 acties in 
beperkte mate verwezenlijkt (hoofdzakelijk als gevolg van 
elementen die niet aan de CREG te wijten waren) en zijn 2 
acties doelloos geworden.

5.4. De samenwerking met andere instanties

5.4.1. De CREG en de Europese Commissie

Net als de voorgaande jaren heeft de CREG ook in 2011 het 
“Nationaal Rapport van België aan de Europese Commissie” 
opgesteld in nauwe samenwerking met de drie regionale 
regulatoren en de Ombudsdienst voor Energie. Dit rapport 
laat de Europese Commissie toe haar jaarlijks verslag op te 
stellen over de vooruitgang inzake de creatie van een interne 
markt voor elektriciteit en aardgas. Evenwel, voor het ex-
ploitatiejaar 2010 heeft de Europese Commissie beslist om 
geen benchmark rapport op te maken omwille van het feit 
dat alle aandacht naar de omzetting van het derde Europese 
energiepakket dient te gaan. Het Nationaal Rapport van Bel-
gië aan de Europese Commissie geeft een overzicht van de 
elektriciteits- en aardgasmarkt in België tijdens het jaar 2010 
en verschaft als dusdanig een zicht op de implementatie van 
de Europese regels, weliswaar nog van het tweede Euro-
pese energiepakket. 

Daarnaast heeft de CREG in de hoedanigheid van lid van 
de CEER en de ERGEG haar medewerking verleend aan tal 
van andere consultaties en rapporten ten behoeve van de 
Europese Commissie (zie verder punt 5.4.3). Zo heeft de 
CREG ook fundamentele input gegeven bij de opmaak van 
de definitieve structuur van het benchmark report van de 
CEER voor 2012 en dit op basis van de structuur van haar 
eigen jaarverslag.

5.4.2. De CREG binnen ACER

Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 richt een agentschap op voor 
de samenwerking tussen energieregulatoren (ACER). Deze  
verordening trad in werking op 3 september 2009, behou-
dens de artikelen 5 tot 11 (taken) die in werking traden op  
3 maart 2011. Zodra de verordening gepubliceerd werd, heeft 
de CEER voorbereidende werkzaamheden opgestart ten-
einde ervoor te zorgen dat ACER volledig operationeel zou 
kunnen zijn tegen 3 maart 2011 (zie punt 5.4.3 hieronder). 

ACER heeft als taak om op Europees niveau het werk van 
de nationale regulerende instanties te coördineren en aan 
te vullen en dit o.a. via het tot stand komen van Europese 
netwerkcodes, het nemen van individuele beslissingen in-
zake voorwaarden betreffende de toegang tot netwerken 
en operationele veiligheid van cross border-infrastructuur,  
het geven van advies aan de Europese instellingen betref-
fende energiegerelateerde onderwerpen, alsook via het 
uitoefenen van haar monitoring- en rapporteringstaken voor 
het Europees Parlement en de Raad.

146 Nota (Z)111006-CDC-1118.
147 Verslag (Z)110421-CDC-1060.
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Bij de aanvang van 2011 had de Directeur zijn functie reeds 
opgenomen, had ACER een beperkt aantal personeelsleden 
aangeworven en was de raad van de regulatoren van ACER 
net als de raad van bestuur samengesteld en operationeel. 
De beroepscommissie werd als laatste orgaan op 22 sep-
tember 2011 door de raad van bestuur aangeduid. 

Vanaf 1 februari 2011 heeft ACER zijn intrek genomen in haar 
kantoren in de Sloveense hoofdstad, Ljubljana, en werd vol-
ledig operationeel vanaf 3 maart 2011, zoals voorzien door 
de voornoemde verordening.   

Met het volledig operationeel worden van ACER werd 
ERGEG de facto opgedoekt, maar bleef formeel verder be-
staan tot juli 2011 teneinde de hangende dossiers te kunnen 
afhandelen. In 2011 was de CREG drie keer gastheer voor 
vergaderingen van de raad van de regulatoren. 

In de loop van 2011 heeft de Directeur van ACER een aantal 
werkgroepen opgericht, die het spiegelbeeld vormen van 
CEER-werkgroepen, maar die zich enkel bezig houden met 
ACER-bevoegdheden. Zo bestaan eind 2011 de volgende 
werkgroepen binnen ACER: de Agency Gas Working Group, 
de Agency Electricity Working Group, de Agency Implemen-
tation, Benchmark and Monitoring Working Group en de 
Agency Market Integrity and Transparency Working Group. 
Elk van deze werkgroepen heeft of zal in de toekomst een 
aantal Task Forces of Work Streams omvatten. De Directeur 
wil geen Legal Task Force oprichten binnen de ACER-struc-
tuur, maar wenst een beroep te kunnen doen op juridisch 
advies van een groep juristen afkomstig van de diverse nati-
onale regulerende instanties, afhankelijk van de aard van het 
juridische probleem.

De regionale initiatieven (Regional Initiatives) die in 2006 in 
het leven werden geroepen onder de ERGEG-vlag, werden 
onder de ACER-structuur gebracht, weliswaar onder voorzit-
terschap en coördinatie van een vertegenwoordiger van de 
CEER. De regionale initiatieven worden aanzien als één van 
de speerpunten om de doelstelling van de Europese Com-
missie, namelijk de totstandkoming van een eengemaakte 
Europese energiemarkt, te realiseren tegen 2014. Hiertoe 
werden in 2011 cross regional roadmaps opgesteld door de 
zeven elektriciteit en drie gas regionale initiatieven, waarbij 
de projectgeoriënteerde benadering voorop staat en er meer 
dan ooit belang gehecht wordt aan stakeholder participatie 
teneinde het vooropgestelde doel te kunnen realiseren.

Tijdens het afgelopen jaar werd een Infrastructure Package 
Steering Committee opgericht, bestaande uit de ACER-di-
recteur, de voorzitter van de raad van de regulatoren en de 
voorzitters van de vier werkgroepen van ACER. De bedoe-
ling van deze groep is op korte tijd te kunnen reageren op 
meest recente evoluties inzake de besprekingen van het 

Infrastructure Package dat op 19 oktober 2011 werd gepubli-
ceerd. Zo heeft ACER en zijn raad van de regulatoren aan 
de Europese Commissie reeds een aantal verduidelijkingen 
en opmerkingen overgemaakt inzake de in het Infrastruc-
ture Package opgenomen selectieprocedure om Projects 
of Common Intrest te selecteren die in aanmerking komen 
voor financiële steun vanwege Europa.

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie 
(REMIT-verordening) heeft tot doel om te komen tot een 
toezicht op de Europese groothandelsmarkten voor energie 
en om handel met voorkennis en marktmanipulatie op te 
sporen en te verbieden. Deze verordening trad in werking 
op 28 december 2011. ACER en de raad van de regulato-
ren hebben hier niet op gewacht om een aantal voorberei-
dende acties te ondernemen. Zo werd beslist om een ad 
hoc REMIT Task Force op te richten. Deze Task Force heeft 
meegewerkt aan de ACER-guidance on the implementation 
of REMIT, die op de website van ACER gepubliceerd werd. 
Deze richtlijn kadert binnen de verplichting die op ACER rust 
om de nationale regulerende instanties die belast zijn met 
de uitvoering van taken voortvloeiende uit de REMIT-veror-
dening, richtlijnen te verstrekken inzake de interpretatie en 
de inhoud van de definities die opgenomen zijn in artikel 2 
van de verordening. Hiermee wordt beoogd dat de nationale 
regulerende instanties hun taken, opgenomen in de veror-
dening, op een gecoördineerde en consistente wijze  kun-
nen uitvoeren. Op het niveau van de nationale regulerende 
instanties moeten eveneens de nodige voorbereidingen 
getroffen worden teneinde ten gepaste tijde de hen opge-
legde taken uit te voeren. Eind 2011 werden reeds de eerste  
stappen ondernomen om binnen een elektronisch beveiligde  
omgeving gegevens te kunnen uitwisselen met ACER en 
dit met respect van de verplichtingen inzake vertrouwe-
lijkheid die zowel op ACER als op de nationale regulerende  
instanties rusten.

ACER heeft op 5 mei 2011 het gunstig advies van de raad 
van de regulatoren van 4 mei 2011 goedgekeurd houdende 
de statuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde 
van zowel ENTSO-E als van ENTSO-G. Op 16 september 
2011 keurde ACER het gunstig advies van de raad van de 
regu latoren van 6 september goed inzake het tienjarig net-
ontwikkelingsplan van ENTSO-G en op 2 december het 
gunstig advies van de raad van de regulatoren van 1 december 
2011 houdende het ENTSO-E Werkprogramma 2011.

In de loop van 2011 werd door de Elektriciteits- en Gas-
werkgroep van ACER hard gewerkt aan de uitwerking van 
kaderrichtsnoeren (Framework Guidelines)148. De CREG 
hield hierbij de pen vast voor de Framework Guideline Capa-
city Allocation and Congestion Management for Electricity. 

148  http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Public_Docs/Acts%20of%20the%20Agency.
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Daarnaast werden nog de volgende kaderrichtsnoeren ge-
schreven: Framework Guidelines on Electricity Grid Con-
nections, Framework Guidelines on Electricity System 
Operation, Framework Guidelines on Capacity Allocation 
Mechanisms for the European Gas Transmission Network 
en Framework Guidelines on Gas Balancing in Transmission 
Systems. Voor de hiervoor vermelde kaderrichtsnoeren werd 
telkens een gunstig advies verstrekt door de raad van de re-
gulatoren, waarna ze aan Commissie werden overgemaakt. 
Vervolgens vroeg de Europese Commissie aan ENTSO-E 
en ENTSO-G om op basis van deze kaderrichtsnoeren  
netwerkcodes (Network Codes) te willen opstellen. Inzake 
Capacity Allocation Mechanisms for the European Gas 
Transmission Network heeft de CREG een dissenting opi-
nion opgesteld omwille van het feit dat ze niet kon akkoord 
gaan met de ter goedkeuring voorgelegde tekst. De meer-
derheid besliste evenwel de redenering van de CREG niet 
te volgen. In 2011 werden de werkzaamheden opgestart 
inzake de opmaak van een Framework Guideline Interopera-
bility Gas, waarvoor de CREG eveneens de pen vasthoudt, 
maar waarvoor het gunstig advies pas in het voorjaar van 
2012 verwacht wordt.

In het verlengde van het voorgaande werd in 2011 door de 
raad van de regulatoren een paper goedgekeurd houdende 
de vaststelling van een procedure om de bestaande net-
werkcodes te amenderen. Het voorbereidende werk hier-
voor werd gepresteerd door de Legal Task Force van de 
CEER.

Het Werkprogramma van ACER voor het jaar 2012149 werd 
positief onthaald door de raad van de regulatoren. Ook in 
2012 zal het werk van ACER geconcentreerd zijn rond de 
verderzetting van de éénmaking van de Europese energie-
markt tegen 2014. Hiervoor zal verder gewerkt worden aan 
de kaderrichtsnoeren, de netwerkcodes, de tienjarige net-
ontwikkelingsplannen, het cross-border congestiebeheer, 
de regionale initiatieven en hun actieplannen. Daarnaast zal 
veel aandacht gaan naar de monitoringtaken die ACER moet 
vervullen en meer in het bijzonder naar de taken die het 
moet vervullen in uitvoering van de REMIT-verordening.

5.4.3. De CREG binnen de CEER en ERGEG 

De CREG is één van de stichtende leden van de CEER150 en 
was ook sinds de oprichting van ERGEG151 lid van dit advies-
orgaan van de Europese Commissie. 

Als lid van de General Assembly (GA) heeft de CREG ac-
tief deel genomen aan de discussies, beraadslagingen en 
beslissingen van deze vergadering, die tien keer samen 
kwam in de loop van 2011. In haar hoedanigheid van lid  
van de diverse werkgroepen, neemt de CREG op actieve 
wijze deel aan deze vergaderingen, zoals in de Electricity 
Working Group, Gas Working Group, Implementation, 
Bench mark and Policy Working Group, Financial Services 
Working Group, Retail Market and Customers Working 
Group en de International Strategy Working Group.

Binnen de diverse werkgroepen bestaan ook Task Forces 
en Work Streams. Ook aan deze vergaderingen neemt de 
CREG op actieve wijze deel. Binnen de Electricity Working 
Group is de CREG Lead Regulator van het Central West 
Regional Initiative dat als taak heeft te werken aan de in-
tegratie van de elektriciteitsmarkten van Frankrijk, België, 
Nederland, Luxemburg en Duitsland tot één geïntegreerde 
elektriciteitsmarkt en de koppeling met de markten van de 
naburige regionale initiatieven. De CREG verzekert het co-
voorzitterschap van de Electricity Network and Market Task 
Force alsook van de Work Stream Harmonisation Transport 
Tariffs binnen de Gas Working Group. Het is niet de bedoe-
ling om een limitatieve opsomming te geven van de acti-
viteiten en domeinen waarbinnen de CEER werkzaam is 
geweest gedurende het afgelopen jaar (hiervoor kan naar 
het Werkprogramma van de CEER voor 2011 verwezen wor-
den152), maar een aantal onderwerpen zullen hierna wegens 
hun belang specifiek vermeld worden.

De werkzaamheden van de GA van de CEER en haar werk-
groepen behandelden naast een aantal meer punctuele 
items de volgende grote domeinen: de omzetting van de 
richtlijnen en verordeningen van het derde Europese energie-
pakket, de oprichting en het operationaliseren van ACER (zie 
punt 5.4.2 hierboven) en het Infrastructure Package van de 
Europese Commissie. In het kader van de uitvoering en de 
omzetting van het derde energiepakket, werd door de Im-
plementation, Benchmark and Policy Working Group (IBP 
WG) van de CEER in 2011 een vierde interne workshop 
georganiseerd. Deze workshop werd pas eind 2012 gehou-
den doordat op 3 maart 2011 nog geen enkele lidstaat de 
richtlijnen van het derde energiepakket had omgezet. Het 
centrale onderwerp van deze workshop was de certificerings-
bevoegdheid van de nationale regulatoren met betrekking 
tot de vereisten inzake ontvlechting die in het derde energie-
pakket zijn opgenomen en die ze moeten uitoefenen ten 
aanzien van de transmissiesysteembeheerders actief in hun 
lidstaat. Deze specifieke taak van de nationale regulatoren 

149 http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/The_Agency/Work_programme/ACERWP%202012FINAL.pdf.
150  Council of European Energy Regulators opgericht bij wijze van Memorandum of Understanding dat ondertekend werd door de stichtende leden op 7 maart 2000. De CEER telt 29 leden, nl. de 

nationale regulatoren van de 27 EU-lidstaten plus Noorwegen en IJsland. Stichtende leden: de nationale regulatoren van België, Finland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen (observator), 
Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

151  ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) was het officiële adviesorgaan van de Europese Commissie, opgericht bij een besluit van de Europese Commissie (2003/796/EC) van 
11 november 2003.

152  http://www.energy- regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/Work_Programmes/Tab2/C10-WPDC-20-07_public%20WP2011_15-Dec-2010-Clean.pdf.
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moet uitgevoerd zijn tegen 3 maart 2012. Dit was één van 
de redenen waarom de Commissie er bij de regulatoren op 
aandrong om de voorbereidende werkzaamheden reeds 
te starten, zelfs al was het derde energiepakket nog niet 
omgezet in nationale wetgeving. Daarnaast werden er ook 
presentaties verzorgd met betrekking tot de bijkomende 
bevoegdheden die het derde energiepakket toekent aan 
de nationale regulatoren. De IBP WG stond ook in voor de 
periodieke opvolging van de stand van zaken inzake de om-
zetting van het derde energiepakket in nationale wetgeving 
door de lidstaten. Hiervoor werd gewerkt met een bondige 
vragenlijst die op haar beurt aan de basis ligt van een status 
review. In de mate dat er voldoende lidstaten de omzetting 
achter de rug zullen hebben, zullen nog bijkomende work-
shops georganiseerd worden teneinde in aanwezigheid van 
de Commissie concrete vragen en interpretaties aan te pak-
ken. De Legal Task Force heeft zich voornamelijk bezig ge-
houden met procedurele aspecten van ACER. Hierbij werd 
een ontwerpreglement van orde opgesteld dat later door 
ACER werd gefinaliseerd en goedgekeurd en werd er ge-
werkt aan de opmaak van papers inzake de procedure voor 
amendering van netwerkcodes en de afdwingbaarheid van 
dergelijke codes.

2011 was het eerste jaar dat ACER volledig operationeel 
werd. Aangezien ACER in een beginfase nog niet voor alle 
functies personeel in dienst had, werd er door de CEER-
werkgroepen veel voorbereidend werk gepresteerd. Zo 
werd er een reglement van orde uitgewerkt, werd meege-
werkt aan de procedure voor aanduiding van leden van de 
Raad van Beroep en de Raad van Bestuur en werd mee-
gewerkt aan het uitwerken van de werkgroepstructuur van 
ACER waarvoor aan CEER-zijde telkens een parallelle werk-
groep werd behouden die zich verder zal buigen over onder-
werpen die niet binnen het bevoegdheidspakket van ACER 
zullen vallen. Er werd ook een beroep gedaan op de leden 
van de CEER om tien gedetacheerde personeelsleden ter 
beschikking te stellen van ACER. Binnen de elektriciteits- 
en gaswerkgroep werd in een beginfase ook nog voorbe-
reidend werk geleverd in het kader van de opmaak van de 
kaderrichtsnoeren die de basis moeten vormen van de door 
de ENTSO’s op te stellen netwerkcodes.

Er werd op vraag van de Europese Commissie eveneens be-
slist om de regionale initiatieven verder in stand te houden, 
teneinde via deze bestaande structuur verder te kunnen wer-
ken aan een regionale integratie van de groothandelsmark-
ten om in een later stadium te kunnen evolueren naar een 
volledig geïntegreerde Europese energiemarkt (doelstelling 
2014). Binnen deze groepen, die niet alleen samengesteld 
zijn uit vertegenwoordigers van de nationale regulatoren, 

lidstaten en transmissiesysteembeheerders, is ook ACER 
sinds 2011 vertegenwoordigd. De CREG bleef een voortrek-
kersrol spelen binnen de Central West European Electricity 
Region (CWE). Binnen de CWE werd uiteraard de CWE-
EMCC price coupling153, die op 9 november 2010 tot stand 
kwam, verder opgevolgd aangezien deze werkzaamheden 
onder leiding stonden van de CREG. De regionale initiatie-
ven werden in de loop van het jaar ondergebracht bij ACER, 
maar de coördinatie van de werkzaamheden blijft in handen 
van een afgevaardigde van de CEER. Er werden in 2011, on-
der impuls van de Europese Commissie, voor het eerst ook 
Cross Regional Roadmaps opgesteld, een volgende stap in 
de richting van een Europese eengemaakte energiemarkt 
tegen 2014. 

De CREG vormt, samen met de Britse regulator, Ofgem, de 
vertegenwoordiging van de CEER binnen de werkgroepen 
die werden opgericht in het kader van het North Seas Coun-
tries’ Offshore Grid Initiative, waarvoor op 3 december 2010 
door de vertegenwoordigers van de tien betrokken lidstaten 
een Memory of Understanding werd ondertekend154. 

De CREG startte samen met Ofgem een gezamenlijke raad-
pleging op bedoeld om adviezen te verzamelen over de 
principes en het design van een nieuw cap & floor-regime 
voor de regulering van nieuwe interconnectie-investeringen, 
waarvoor het project NEMO, een geplande interconnectie 
op gelijkspanning tussen Groot-Brittannië en België, als  
pilootproject zou fungeren.

Binnen de Gas werkgroep van de CEER werden, net als 
binnen de Elektriciteit werkgroep, in eerste instantie verder 
voorbereidende werkzaamheden verricht in afwachting 
van het volledig operationeel worden van ACER. Binnen 
de Gas werkgroep en haar Task Forces werden onder 
meer volgende items behandeld: voorbereiding Target 
Model, Guidelines of Good Practice Capacity Allocation  
and Congestion Management inzake storage en tariff 
benchmarking inzake storage, anti hoarding en transparancy 
betreffende de LNG-markt en de verdere opvolging van de 
uitvoering van de verordening inzake Security of Supply die 
van toepassing is geworden op 3 maart 2011155. 

De CEER heeft ook in 2011 in verschillende werkgroepen 
uitgebreid aandacht besteed aan smart metering en smart 
grids. Zo werden door de Retail Market and Customer Wor-
king group in 2011 de Final Guidelines for Good Practices 
on regulatory aspects of smart metering focusing on cus-
tomer services en het Advice on the take-off of a demand 
response scheme in the Electricity market voorbereid met 
het oog op het Forum van Londen (zie punt 5.4.6 hieronder) 

153 EMCC: European Market Coupling Company - Duitsland en Scandinavië.
154 http://ec.europa.eu/energy/renewables/grid/doc/north_sea_countries_offshore_grid_initiative_mou.pdf.
155 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0363:FIN:NL:PDF.
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en het Status review on regulatory approaches to smart 
grids dat voorbereid werd door de Elektriciteitswerkgroep 
en gepresenteerd werd naar aanleiding van het Forum van 
Firenze op 5 en 6 december 2011.

De Financial Services Working Group heeft in 2011 haar 
aandacht vooral toegespitst op het tot stand komen van de 
REMIT-verordening, waarbij zo veel als mogelijk input werd 
gegeven aan ACER dat binnen dit kader een essentiële rol 
zal vervullen en aan de Europese Commissie, waarbij de 
standpunten van de nationale regulatoren werden verde-
digd. Voorts werd ook in 2011 de verdere evolutie van de 
werkzaamheden van de Commissie inzake de wijziging 
van de Market Abuse Directive en de Markets in Financial 
Instruments Directive verder opgevolgd. Het voorstel tot 
wijziging van de Market Abuse Directive156 is bedoeld om 
de EU-regelgeving aan de nieuwe marktrealiteit aan te pas-
sen, met name door de werkingssfeer uit te breiden tot 
financiële instrumenten die alleen worden verhandeld op 
nieuwe platformen en buiten de beurs (‘over the counter’, 
OTC), waar momenteel nog geen EU-wetgeving voor is, en 
door de regelgeving aan te passen aan nieuwe technologie. 
Met de herziening van de MiFID-richtlijn157 zal een nieuw 
type handelsplatform in het regelgevingskader worden 
geïntroduceerd: de georganiseerde handelsfaciliteit (OTF). 
Dit zijn georganiseerde platforms die vandaag niet geregle-
menteerd zijn, maar een steeds belangrijkere rol spelen. 
Zo worden er op deze platforms steeds meer gestandaar-
diseerde derivatencontracten verhandeld. Verder werden er 
bijdragen geleverd in het kader van consultaties die de Eu-
ropese Commissie organiseerde inzake het tegengaan van 
btw-fraude en werd een advies geformuleerd omtrent de 
wenselijkheid van het al dan niet invoeren van een Energy 
Wholesale Trading Passport binnen de EU. Daarnaast heeft 
de Financial Services Working Group (FIS) zich ook uitge-
sproken binnen de consultatie van de Europese Commissie 
inzake ‘Europe 2020 Project Bond Initiative’, waarbij alterna-
tieve financieringswijzen werden onderzocht voor projecten 
kaderend binnen de doelstellingen 2020 en het Infrastruc-
ture Package.  Al deze documenten zijn terug te vinden op 
de website van de CEER158.

Een laatste groot item dat de werkzaamheden van de CEER 
in 2011 heeft bepaald, was het Infrastructure Package van 
de Europese Commissie159 en het voorstel van verorde-
ning dat op 19 oktober 2011 gepubliceerd werd en kadert 
binnen de Mededeling van de Europese Commissie ‘Prio-
riteiten voor energie-infrastructuurprojecten voor 2020 en 
verder - Een blauwdruk voor een Europees geïntegreerd 
energienetwerk’160. Teneinde de werkzaamheden binnen 
de CEER op een gecoördineerde wijze te laten verlopen, 

werden hiervoor twee ad hoc Task Forces opgericht, ener-
zijds de Cost Allocation Task Force die zich boog over de 
wijze waarop de kosten van investeringen in uitvoering van 
het Infrastructure Package zouden kunnen worden toegere-
kend en anderzijds de Task Force Financial Mechanisms die 
tot taak had te onderzoeken of er voldoende financiële mid-
delen ter beschikking zouden kunnen gesteld worden opdat 
investeringen voortvloeiende uit het Infrastructure Package 
wel degelijk gerealiseerd zullen kunnen worden. In dit kader 
werd een CEER position paper gemaakt inzake cost alloca-
tion. Ook werd door de CEER op actieve wijze deelgeno-
men aan de werkgroepen die de Commissie organiseerde 
op 18 februari, 15 en 29 maart 2011 inzake respectievelijk 
investment gap, cost allocation and financing mechanisms 
en op heel regelmatige tijdstippen werd input gegeven aan 
de Europese Commissie in verband met punctuele vragen.

Een ander niet onbelangrijk evenement in 2011 voor de 
werkzaamheden van de CEER was het nucleair ongeval in 
Fukushima op 11 maart 2011. Onder meer naar aanleiding 
daarvan heeft Duitsland beslist om over te gaan tot een 
kern uitstap, met sluiting van acht nucleaire centrales vanaf 
juli 2011. Deze beslissing alsook het opnieuw in vraag stel-
len van elektriciteitsproductie door middel van nucleaire 
centrales heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om 
een High level Electricity Coordination Group op te starten 
die zich moet buigen over de bevoorradingszekerheid van 
de EU inzake elektriciteit. Deze High Level group kwam voor 
het eerst samen op 2 december 2011 en is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de nationale 
regu latoren. Eerder werd op initiatief van de Europese Com-
missie reeds op 20 juli 2011 een high level expert meeting 
gehouden met de hiervoor vermelde bekommernis als on-
derwerp. De CREG nam aan beide vergaderingen deel en 
gaf een presentatie op 20 juli 2011. Niet alleen de Commis-
sie, maar ook de CEER heeft kort na de gebeurtenissen van 
Fukushima en de aankondiging van de (initieel) tijdelijke slui-
ting van nucleaire centrales door de Duitse overheid actie 
ondernomen en een ad hoc Task Force opgericht, waarvan 
de CREG lid was en een actieve bijdrage heeft geleverd tot 
het in kaart brengen van de bestaande toestand inzake pro-
ductiecapaciteit, de reactie van de markten en de gevolgen 
op korte en middellange termijn van de beslissing van de 
Duitse overheid.

De Fora van Madrid, Firenze en Londen (zie punten 5.4.4 
tot 5.4.6 hieronder) zorgen er ieder jaar voor dat enerzijds 
het gepresteerde werk van de CEER en ACER aan de stake-
holders en de Europese Commissie kan worden voorgesteld 
en anderzijds wordt door deze Fora telkens aan de CEER 
en ACER gevraagd om tegen een volgende editie bepaalde 

156 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm.
157 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm.
158 http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Cross-Sectoral.
159 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:NL:PDF.
160 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_en.pdf.
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opdrachten of onderzoeken uit te voeren en documenten 
op te stellen. In dit verband kan verwezen worden naar de 
bijdragen in dit jaarverslag waar gesproken wordt over deze 
Fora alsook naar de conclusies van deze Fora161.

Verder werd actief geparticipeerd in het opstellen en be-
antwoorden van tal van vragenlijsten die de CEER op eigen 
initiatief, maar meestal op vraag van de Commissie aan haar 
leden overmaakte. Ook deze interactie staat steeds in func-
tie van de verdere harmonisatie en integratie van een Euro-
pese elektriciteits- en gasmarkt. Zo werden in de loop van 
2011 onder andere vragenlijsten opgesteld en beantwoord 
inzake licensing powers NRA’s, billing en switching, continu-
ity of supply in electricity, NRA customer powers, effective 
integration of electric vehicles, transposition Third Package 
(driemaandelijks), training needs, etc. Deze vragenlijsten 
resulteerden in een status review, position paper of ander 
overzichtsdocument opgesteld door de CEER, waarbij niet 
alleen de verschillen en de gelijkenissen tussen de diverse 
lidstaten in kaart worden gebracht, maar ook de mate van 
implementatie van de Europese energiereglementering 
door de lidstaten. De Europese Commissie baseert zich op 
haar beurt op deze documenten bij het uitwerken van wet-
gevende initiatieven.

Tot slot was de CEER ook actief op internationaal vlak via de 
Florence School of Regulation, IERN (International Energy 
Regulation Network) en ICER (International Confederation 
of Energy Regulators), waarbij ook buiten de grenzen van 
de EU gestreefd wordt naar harmonisatie en het delen van 
kennis en ervaringen met organisaties van energieregulato-
ren. Gelet op het belang inzake gasbevoorrading, kunnen de 
regelmatige contacten aangehaald worden met de Federal 
Tariff Service van Rusland en de participatie van de CEER 
aan de EU-Rusland dialoog.

5.4.4. Het Forum van Madrid

Het European Gas Regulatory Forum, ook wel het Forum 
van Madrid genoemd, dient als overlegplatform voor de ont-
wikkeling van de interne aardgasmarkt in Europa waaraan 
onder andere de Europese Commissie, de lidstaten en de 
Europese regulatoren deelnemen. De 19de en 20ste vergade-
ringen van het Forum vonden plaats op 21 en 22 maart en 
op 26 en 27 september 2011162.

Het zijn de eerste vergaderingen van het Forum die plaats 
hadden nadat ACER (zie punt 5.4.2 hierboven) werd opge-
richt en als volwaardige partner tussen de stakeholders kon 
plaatsnemen. Maar ook al vinden structurele hervormingen 
binnen de Europese aardgasmarkt plaats en is de vooropge-
stelde datum van 3 maart 2011 voor de implementatie van 
het derde Europese energiepakket in nationaal recht verstre-
ken, de doelstellingen van het Forum blijven even noodzake-
lijk opdat het volledige proces inzake de liberalisering van de 
aardgasmarkt tot een goed einde kan gebracht worden.   

Ook op het Forum van 2011 bleven de centrale thema’s de 
ontwikkeling van de kaderrichtsnoeren op te stellen door 
ACER en de netwerkcodes op te stellen door ENTSO voor 
gas. Volgend op voorbereidend werk in 2010 door ERGEG 
(zie punt 5.4.3 hierboven) met betrekking tot de toewijzing 
van capaciteit en de balancering van aardgas, heeft  
ACER de werkzaamheden overgenomen. Deze hebben op  
3 augustus 2011 voor de toewijzing van capaciteit en op  
18 okto ber 2011 voor de balancering van aardgas tot  
definitieve kaderrichtsnoeren geleid. Hierop volgend heeft 
de ENTSO voor gas het Forum ingelicht over haar plannen 
om de netwerkcodes te ontwikkelen die bij deze domeinen 
horen. Een definitief resultaat wordt verwacht in 2012.     

Aanleunend bij bovenstaande werkzaamheden, is ACER wel 
gestart met de ontwikkeling van nieuwe kaderrichtsnoeren 
met betrekking tot de harmonisatie van transmissietarie-
ven en de regels inzake interoperabiliteit. In de hoop dat 
er per jaar twee kaderrichtsnoeren zullen kunnen worden 
opgesteld, heeft het Forum besloten om ook in 2012 twee 
nieuwe domeinen te kiezen waarin deze richtsnoeren zullen 
ontwikkeld worden. Deze zullen in 2012 kenbaar gemaakt 
worden.

Voor het overige werden de verdere Europese ontwikke-
lingen telkenmale door de Europese Commissie met het 
Forum afgetoetst. Topics waren de maatregelen die de Eu-
ropese aardgasbevoorrading in de toekomst veilig dienen te 
stellen163. Verder was er de voorstelling van de nieuwe prin-
cipes voor congestiebeheer164 die in 2012 in een comitology- 
proces afdwingbaar zullen gemaakt worden. En ten slotte 
werd ook bijzondere aandacht besteed aan de investerings-
problematiek. De Europese Commissie heeft in het kader 
hiervan zelfs een nieuw Energy Infrastructure Package ge-
publiceerd, dit om projecten van Europees belang beter te 
kunnen identificeren en te ondersteunen. 

161 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm, alsook http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora.
162  De conclusies van het Forum en alle daarbij horende documenten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_madrid_

en.htm.
163  In uitvoering van de Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende 

intrekking van richtlijn 2004/67/EG van de Raad. 
164  In uitvoering van de Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005.
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5.4.5. Het Forum van Firenze

Het European Electricity Regulatory Forum, ook wel het Fo-
rum van Firenze genoemd, dient als overlegplatform voor 
de ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt waaraan 
onder andere de Europese Commissie, de lidstaten en de 
Europese regulatoren deelnemen. De 20ste en 21ste vergade-
ring van het Forum vonden plaats op 23 en 24 mei en op 5 
en 6 december 2011165.

De volgende punten werden tijdens deze twee vergaderin-
gen behandeld: de interne elektriciteitsmarkt, waaronder 
onder andere de werkzaamheden betreffende de kaderricht-
snoeren en de netwerkcodes in het derde Europese ener-
giepakket, de integriteit van de markten en de transparantie 
ervan, de ontwikkeling van de transmissie-infrastructuren 
en het regionale initiatief.

Tijdens de laatste vergadering heeft het Forum zijn tevre-
denheid geuit over de afwerking door ACER van de kader-
richtsnoeren in verband met de aansluiting op het net, de 
toewijzing van capaciteiten, het congestiebeheer en de 
exploitatie van de netten. Het Forum heeft eveneens zijn 
tevredenheid geuit over de gemaakte vorderingen bij het 
opstellen van de kaderrichtsnoeren in verband met het me-
chanisme voor de compensatie van onevenwichten en van 
de netwerkcodes in verband met de aansluiting op het net 
en de toewijzing van capaciteiten en het congestiebeheer. 
ACER en ENTSO-E hebben de aandacht gevestigd op de 
aanzienlijke werklast die de uitwerking van deze kaderricht-
snoeren en netwerkcodes met zich meebrengt.

Op dit vlak moet het werk benadrukt worden dat de CREG 
heeft uitgevoerd met betrekking tot de kaderrichtsnoeren 
inzake congestiebeheer en toewijzing van capaciteiten en 
in het bijzonder de presentatie, gegeven in de hoedanigheid 
van medevoorzitter van één van de werkgroepen van ACER, 
tijdens de 20ste vergadering van het Forum.

Professor Goran Strbac van het Imperial College of Lon-
don heeft de conclusies samengevat van zijn studie voor 
de Europese Commissie in verband met de rechten met 
betrekking tot vervoerscapaciteit op lange termijn en daar-
bij vermeld dat deze rechten nodig zijn, bij voorkeur in de 
vorm van financiële rechten, dat ze moeten overeenstem-
men met verplichtingen, dat hun duur moet worden afge-
stemd op de duur van de contracten voor energie en dat 
hun volume moet worden bepaald op basis van een toe-
wijzing gebaseerd op de stromen onafhankelijk van de 
marktomstandigheden.

Wat de integriteit en de transparantie van de markten 
betreft, heeft het Forum zijn tevredenheid geuit over de 
aanneming van de REMIT-verordening en heeft het de 
werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot de 
voorbereiding van kaderrichtsnoeren voor de transparantie 
van fundamentele elektriciteitsgegevens ondersteund. Het 
Forum heeft ook de werkzaamheden van ACER betreffende 
de inwerkingtreding van de REMIT-verordening ondersteund 
en heeft alle betrokkenen opgeroepen om samen te werken 
aan de inwerkingtreding van deze verordening. Het Forum 
heeft eveneens maatregelen ondersteund om btw-fraude 
op de elektriciteitsmarkten op te sporen en te voorkomen.

Wat de regionale initiatieven betreft, stond het Forum in 
voor de opstelling en de opvolging van de stappenplannen 
met betrekking tot de toewijzingen op lange termijn, de kop-
peling van de markten op D-1, de toewijzing van de intraday-
capaciteiten en de berekening van de capaciteiten. Voor de 
koppeling van de markten op D-1 voor de hele Noordwest-
Europese regio (die Duitsland, de Benelux, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden 
omvat) betreurt het Forum dat er minder vorderingen zijn 
dan verwacht en vraagt het om alles in het werk te stel-
len om de situatie te deblokkeren. Tegelijkertijd sprak het 
zijn waardering uit over de vorderingen op het vlak van het 
transregionale mechanisme voor de intraday-markt. 

Wat de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur betreft, 
heeft het Forum het voorstel van de Europese Commissie 
voor een verordening betreffende kaderrichtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur goed onthaald. 
Het Forum heeft in het bijzonder erkend dat voorbereidend 
werk met betrekking tot de overeenstemmende kosten-
baten nodig is. 

5.4.6. Het Forum van Londen

Op 26 en 27 oktober 2011 vond het vierde Citizens’ Forum 
plaats te Londen. Dit Forum wordt, net als de Fora van 
Madrid (gas) en Firenze (elektriciteit), georganiseerd door 
de Europese Commissie in samenwerking met de CEER 
en Ofgem, die instaat voor de praktische organisatie. De 
CEER van haar kant werkte samen met de Europese Com-
missie het programma uit en bereidde in de loop van het 
jaar inhoudelijke bijdragen voor onder de vorm van status 
reviews, rapporten en papers. Deze inhoudelijke bijdragen 
vormen grotendeels het jaarlijks werkprogramma van de 
Retail Market and Customer Working Group van de CEER 
en worden bepaald door de conclusies van het Forum van 
het voorgaande jaar (in casu dat van 21 en 22 oktober 2010). 

165  De conclusies van het Forum en alle daarbij horende documenten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie:  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_
florence_en.htm.
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De presentaties die de CEER op het Forum verzorgd heeft, 
vormen dan ook het resultaat van het voorbereidende werk 
geleverd door de Retail Market and Customer Working 
Group tijdens het werkjaar 2011, waaraan diverse nationale 
regulerende instanties, waaronder de CREG, actief hebben 
meegewerkt.

Het Forum werd naar gewoonte voorgezeten door de Com-
missie. Hiervoor stonden DG Ener en DG Sanco samen in, 
in tegenstelling tot de Fora van Madrid en Firenze, waar 
DG Ener alleen het Voorzitterschap waarneemt. Het Forum 
van 2011 was ook het eerste Forum waarop ACER (zie punt 
5.4.2 hierboven) officieel vertegenwoordigd was, aangezien 
het Agentschap pas echt operationeel werd op 1 maart 2011.

Als inleidende boodschap stelden zowel DG Ener als DG 
Sanco de centrale rol van de consument binnen het ener-
giebeleid voorop, waarbij de nadruk werd gelegd op energie 
als factor om in levensnoodzakelijke behoeftes van de con-
sument te voorzien. Ook werd benadrukt dat de consument 
een belangrijke rol te vervullen heeft in het nastreven van de 
doelstellingen inzake reductie van emissies en het bevorde-
ren van energie-efficiëntie en -besparingen.

De CEER nam zoals bij voorgaande edities een voorname 
plaats in op het Forum van Londen. De Voorzitter van de 
CEER bevestigde in zijn toespraak de stelling dat de con-
sument het centrum van het Europees energiebeleid moet 
uitmaken en drong er dan ook op aan om de consumen-
tenorganisaties meer en beter te betrekken bij de werk-
zaamheden van de Commissie en de nationale regulerende 
instanties. Hij engageerde zich er ook toe, als voorzitter 
van de CEER, om de consumentenorganisaties vroeger en 
dichter te betrekken bij de inhoudelijke werkzaamheden en 
andere initiatieven van de CEER en meer specifiek de Retail 
Market and Customer Working Group (actiever consulteren 
in een vroeger stadium, betrokkenheid bij wokshops en col-
loquia). Zo werd voorgesteld om de consumentenorganisa-
ties ook te betrekken bij de Fora van Firenze en Madrid en 
alvast de conclusies van het Forum van Londen aan de twee 
eerder vermelde Fora over te maken, zodat deze er rekening 
mee kunnen houden.

De centrale thema’s van het Londen Forum editie 2011, wa-
ren de volgende: complaint handling, competitive retail mar-
kets that can benefit consumers, smart meters en demand 
response schemes. Voor elk van de onderwerpen werden er 
door de CEER-delegatie presentaties verzorgd die terug te 
vinden zijn op de website van de CEER166.

De conclusies167 bevatten een aantal opdrachten voor de 
CEER en haar nationale regulerende instanties-leden. 

Hierna wordt een opsomming van de belangrijkste engage-
menten weergegeven:

-  De CEER wordt gevraagd om tijdens de volgende editie 
te rapporteren inzake de consultatie en de Guidelines of 
Good Practice die ze zal opstellen inzake Price Comparison 
Tools op basis van de aanbevelingen die de CEER reeds 
geformuleerd heeft in haar ontwerpadvies.

-  De nationale regulerende instanties worden aangemoe-
digd om hun bevoegdheden aan te wenden om de consu-
menten verder en beter te beschermen.

-  De CEER en haar leden zullen deelnemen aan de werk-
groep die door de Commissie (DG Sanco) zal opgericht 
worden en die zich zal buigen over criteria die kunnen bij-
dragen tot het verhogen van de transparantie inzake prijzen 
en prijssformules.

-  De CEER wordt gevraagd om tegen het volgende Forum 
Guidelines of Good Practice op te stellen inzake retail mar-
ket design.

-  Zowel aan de consumentenorganisaties als aan de 
CEER wordt gevraagd om inspanningen te leveren zo-
dat de consumenten meer en beter betrokken worden 
bij initiatieven van de CEER die betrekking hebben op 
consumentenbescherming.

-  Er wordt aan de CEER gevraagd om een assessment uit 
te voeren inzake de implementatie van smart metering. 
Deze rapportering wordt evenwel slechts verwacht tegen 
de editie van 2013.

-  De CEER wordt gevraagd om een overzicht aan te leveren 
omtrent de stand van zaken binnen de lidstaten inzake de-
mand response schemes teneinde op basis hiervan een 
benchmark te kunnen uitvoeren.

De conclusies, meer bepaald de bepalingen die betrekking 
hebben op de CEER, hebben een bepalende invloed op het 
werkprogramma en de werkdocumenten van de Retail Mar-
ket and Customer Working Group voor het jaar 2012. 

De presentaties van de overige sprekers zijn terug te vinden 
op de website van de Europese Commissie168. 

Tijdens het Forum van 2011 werd ook NEON voorgesteld, 
het ‘National Energy Ombudsman Network’, het netwerk 
van onafhankelijke en autonome ombudsmannen. Het was 
het Forum van 2010 dat erop aanstuurde bij de aanwezige 
onafhankelijke en autonome ombudsmannen om zich sa-
men met hun collega’s uit andere lidstaten in Europees  
verband te organiseren. De Belgische Ombudsman heeft 
hierbij een sleutelrol gespeeld en heeft als vertegenwoordiger  
van NEON een presentatie verzorgd waarbij uiteengezet 
werd over welke bevoegdheden de Belgische Ombudsman 
beschikt en de wijze waarop hij georganiseerd is.

166  http://www.energy- regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/London%20Fora/4supthsup%20London%20Forum.
167 Eveneens te consulteren op de website van de CEER.
168 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_citizen_energy/20111027_citizens_energy_forum_presentations.
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DG Sanco heeft op het Forum het rapport van de door haar 
opgerichte werkgroep inzake Alternative Dispute Resolu-
tions (ADR) voorgesteld169, waarbij een vergelijking werd 
uitgevoerd van bestaande ADR-systemen alsook best prac-
tices werden opgesteld. Deze werkgroep werd eind 2010 
opgericht in uitvoering van de conclusies van het vorige 
Citizens’ Forum. Het Forum verwelkomde dan ook het feit 
dat de DG Sanco binnen afzienbare tijd een initiatief zou ne-
men inzake ADR en Online Dispute Resolution (ODR). De 
publicatie op 29 november 2011170 van het voorstel van richt-
lijn inzake ADR en het voorstel van verordening inzake ODR 
is hiervan het resultaat.

DG Sanco bracht ook haar zesde ‘consumer market score-
board’ onder de aandacht dat op 21 oktober gepubliceerd 
werd171 en waaruit bleek dat de situatie van de consument 
in de energiesector er eigenlijk op achteruit was gegaan.

Tot slot kan vermeld worden dat DG Ener op het Forum mee-
deelde dat binnen haar DG een consumenten retail market 
unit werd opgericht, hetgeen meteen de toenemende aan-
dacht voor consumentenzaken binnen de energiewereld 
aantoont.

5.4.7. De CREG en de regionale regulatoren

In 2011 werd het overleg tussen de nationale regulator 
(CREG) en de drie regionale regulatoren (BRUGEL, CWaPE, 
VREG), of ‘Forbeg’, verder gezet. Er werden zes plenaire 
vergaderingen gehouden. De VREG nam het voorzitterschap 
waar in de eerste helft van 2011 en BRUGEL in de tweede 
helft.

Binnen de structuur van het Forbeg-overleg werden in de 
loop der tijd diverse werkgroepen opgericht. De CREG heeft 
opnieuw het voorzitterschap van de werkgroepen over het 
gas en de informatie-uitwisseling waargenomen.

De Gaswerkgroep kwam in 2011 tien keer samen en be-
handelde onder andere de volgende onderwerpen: de 
technische nota’s van Synergrid, de wijziging van de referen-
tietemperatuur voor gasmetingen, de ontwikkeling van een 
nieuw opslag- en vervoersmodel voor transmissie, het dos-
sier conversie van L-gaszones, de studies over investerin-
gen in het aardgasvervoersnet, de nieuwe ontwikkelingen 
inzake toepassingen van aardgas, de problematiek inzake 
injectie van biogas op het aardgasnet, de Europese kader-
richtsnoeren en de daarop gebaseerde ontwerpen van net-
werkcodes inzake toewijzing van capaciteit en netevenwicht 
en de omzetting van de derde gasrichtlijn.

De werkgroep ‘informatie-uitwisseling’ kwam in 2011 twee 
keer samen. Deze werkgroep verzorgde naar jaarlijkse 
gewoonte de gemeenschappelijke publicatie van de vier 
regulatoren betreffende de ontwikkeling van de elektrici-
teits- en aardgasmarkt172. De gemeenschappelijke publicatie 
stelt onder andere vast dat 2010, wat de ontwikkeling van 
de Belgische energiemarkt betreft, een jaar was waarin de 
herstructureringen ten gevolge van overnames en fusies uit 
het verleden verder uitgediept en geconsolideerd werden. 
Daarnaast stemde de CREG de structuur van haar jaarver-
slag af op de structuur van het benchmark report dat de 
CEER jaarlijks maakt. De CREG heeft op basis van haar in-
tern werk fundamentele input gegeven bij de opmaak van 
de definitieve structuur van het benchmark report van de 
CEER voor 2012.

De vergaderingen van de werkgroep ‘klachtenbehandeling’ 
vonden samen met de federale Ombudsdienst voor Energie 
plaats, gelet op zijn taak als klachtenbehandelaar en het vol-
ledig operationeel worden van deze dienst in het jaar 2011 
(zie ook punt 5.4.9 hieronder).

In 2011 werden binnen Forbeg onder meer de volgende 
thema’s behandeld: de omzetting van het derde Europese 
energiepakket, de beschikbaarheid van de gegevens inzake 
de productie van elektriciteit, de ontwikkeling van slimme 
netten, de invoering van slimme meters, groenrapportering, 
gesloten netten, de verhuisproblematiek, kosten verbonden 
aan openbare dienstverplichtingen en MIG (cf. regels en 
procedures die een doeltreffende gegevenstransfer tussen 
de verschillende spelers van de gas- en elektriciteitsmarkt 
mogelijk moeten maken).

De CREG gaf binnen Forbeg telkens uitgebreide debriefings 
over de werkzaamheden op Europees niveau en dit zowel 
inzake dossiers die behandeld werden binnen de CEER-
structuur als de onderwerpen die binnen de ACER-structuur 
werden besproken. In die zin  verzorgde de CREG een uit-
gebreide debriefing over het Forum van Londen dat plaats 
vond op 26 en 27 oktober 2011 (zie punt 5.4.6 hierboven). 
De CREG verzorgde presentaties over de kaderrichtsnoeren 
Grid Connection en System Operation tijdens de plenaire 
vergadering van Forbeg. De debriefing over de kaderricht-
snoeren Gas vond plaats binnen de Gaswerkgroep van 
Forbeg die wordt voorgezeten door de CREG. Binnen de 
plenaire vergadering van Forbeg werd verder omstandig 
ingegaan op het belang van de kaderrichtsnoeren en de 
netwerkcodes. Zo werd onder meer uitgebreid ingegaan 
op de dissenting opinion van de CREG met betrekking tot 
het kaderrichtsnoer Capacity Allocation Gas. Ook werd 
gedetailleerde toelichting gegeven bij het Infrastructure 

169 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/energy_adr_report_en.pdf.
170 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_policy_work_en.htm.
171 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm.
172 http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress04052011nl.pdf.
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Package dat op 19 oktober 2011 werd gepubliceerd en de 
rol die de CREG als National Regulatory Authority zal moe-
ten opnemen bij de selectie van de Projects of Common 
Intrest. Ook werd toelichting gegeven bij de extra taken die 
de REMIT-verordening (zie punt 5.4.5 hierboven) met zich 
meebrengt inzake monitoring van de groothandelsmarkt en 
het tegengaan van handel met voorkennis. Voorts werd ook 
stilgestaan bij de ontwerprichtlijn inzake energie-efficiëntie 
waarvoor ENOVER Forbeg (overleggroep staat - gewesten) 
zou uitnodigen om deel te nemen aan overleg op Belgisch 
niveau.

5.4.8. De CREG en de mededingingsautoriteiten

In de loop van 2011 is de CREG tussengekomen in verschil-
lende mededingingszaken die betrekking hadden op de 
elektriciteits- en gasmarkt en dit zowel op Belgisch niveau 
als bij de Europese Commissie. 

De CREG heeft in 2011 ook samengewerkt met de Bel-
gische mededingingsautoriteiten door verschillende perso-
neelsleden ter beschikking te stellen om op te treden als  
deskundigen in diverse dossiers van de mededingings-
autoriteiten. Verder zijn er eveneens informele contacten 
geweest met de Belgische mededingingsautoriteiten, onder 
meer met betrekking tot de beoogde formalisering van de 
samenwerking tussen de CREG enerzijds en het Auditoraat 
en de Algemene Directie voor de Mededinging anderzijds.

1. Concentratie GDF Suez/International Power

Op 26 januari 2011 keurde de Europese Commissie de  
overname door GdF-Suez SA van branchegenoot Interna-
tional Power plc. goed173. Aan deze goedkeuring werden wel 
twee voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de 
Belgische markt voor elektriciteitsproductie en de groothan-
delsmarkt voor elektriciteit:  International Power moet zijn 
belang in T-Power, de eigenaar van een Belgische elektrici-
teitscentrale die in 2011 in bedrijf werd genomen, afstoten 
en de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst voor de cen-
trale van T-Power moet aan derden worden overgedragen. 
Deze voorwaarden dienen een oplossing te bieden voor 
de bij het onderzoek vastgestelde mededingingsbezwaren 
(zoals o.m. de mogelijkheid voor GdF-Suez om, ingevolge 
deze overname, de mededinging te kunnen beperken en de 
prijzen op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit 
te kunnen verhogen).

Als antwoord op een formeel verzoek om inlichtingen van 
de Europese Commissie in deze zaak, diende de CREG 
in januari 2011 haar opmerkingen in m.b.t. de voorgeno-
men overname. De Belgische mededingingsautoriteiten 

hadden in deze zaak de Europese Commissie verzocht om 
het onderzoek van de voorgenomen transactie naar België 
te verwijzen, maar hebben dit verwijzingsverzoek daarna, 
in het licht van de toezeggingen gedaan door de partijen, 
ingetrokken.

Door de Europese Commissie werd een trustee benoemd 
om toe te zien op de tenuitvoerlegging van de bovenver-
melde verbintenissen. Op 31 december 2011 was de tenuit-
voerlegging van deze verbintenissen nog niet voltooid.

Op 13 januari 2012 heeft de Europese Commissie haar toe-
stemming gegeven voor het verwerven door de Japanse 
groep ITOCHU van gezamenlijke controle over T-Power; 
met deze transactie werd uitvoering gegeven aan de door 
GdF-Suez aangegane verbintenis om zijn belang in T-Power 
af te stoten (ingevolge waarvan T-Power gezamenlijk  
eigendom zal zijn van ITOCHU, Tessenderlo Chemie en Sie-
mens Project Ventures Gmbh.)

2.  Anti-trust procedure EC m.b.t. langetermijncontracten 
Electrabel NV

Op 28 januari 2011 besliste de Europese Commissie, op ba-
sis van een formeel onderzoek, om de anti-trustprocedure 
die zij op 18 juli 2007 had opgestart tegen de GdF-Suez 
dochter, Electrabel NV, af te sluiten. De Europese Com-
missie had in 2007 nl. twee formele anti-trustprocedures 
ingeleid, één tegen Electrabel NV en één tegen de in Frank-
rijk gevestigde elektriciteitsleverancier EDF, wegens moge-
lijke inbreuken op de bepalingen van het EG-verdrag inzake 
misbruik van machtspositie, aangezien zij in hun leverings-
contracten met industriële verbruikers mogelijkerwijs exclu-
sieve afnameverplichtingen met een lange termijn hadden 
opgenomen. In het kader van dit onderzoek had de CREG in 
juni 2010 een aantal inlichtingen verstrekt en studies overge-
maakt aan de Europese Commissie ingevolge een formeel 
verzoek om inlichtingen. 

3.  Opvolging verbintenissen concentratiezaak GdF/Suez – 
ontheffing verbintenis nr. 84 m.b.t. desodorisatie-installatie

Op 28 oktober 2011 nam de Europese Commissie een be-
slissing tot  ontheffing van verbintenis nr. 84, opgenomen 
in haar eerdere beslissing van 14 november 2006 waarbij 
de fusie tussen Gaz de France N.V. en Suez N.V. goedge-
keurd werd onder een reeks voorwaarden174. Verbintenis 
nr. 84 betrof het inwerking stellen van een desodoratie-
installatie in Frankrijk op het uitgangspunt van Taisnières 
vanaf januari 2010, die door GdF-Suez aangegaan werd in 
het kader van de desbetreffende fusie.  Deze maatregel had 
tot doel om ook aardgasstromen te kunnen toelaten van 
Frankrijk naar België. In oktober 2011 maakte de CREG haar 

173 Zaak COMP/M.5978 – GdF Suez/International Power.
174 Zaak COMP/M.4180 – GdF/Suez.
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bekommernissen m.b.t. de voorgenomen onvoorwaarde-
lijke ontheffing van deze verbintenis over aan de Europese 
Commissie. Ingevolge de ontheffing van deze verbintenis is 
er op het Frans-Belgische interconnectiepunt Taisnières-Bla-
regnies nog steeds geen fysische aardgasinvoer mogelijk 
vanuit Frankrijk omwille van de veralgemeende odorisatie 
van aardgas in Frankrijk. 

4.  Studie van de CREG over de prijspiek op de Belpex DAM 
op 28 maart 2011

Als gevolg van de vaststelling dat er zich op 28 maart 2011 
een zeer hoge prijzenpiek van 2.999 euro/MWh op de 
Belpex Day Ahead Market had voorgedaan, heeft de CREG 
het gedrag van de drie grootste elektriciteitsproducenten 
geanalyseerd en haar bevindingen daarover gepubliceerd in 
een studie175. Op 20 september 2011 bezorgde de CREG 
een kopie van deze studie aan de Directeur-generaal van de 
Algemene Directie Mededinging.

5. Zaken CREG vs. ECS – Electrabel 

Op 14 oktober 2011 nam het Auditoraat van de Raad een 
reeks beslissingen176 in verband met zeven klachten die de 
CREG op 19 juli 2005 had neergelegd bij de Raad. Deze 
klachten hadden betrekking op de uitvoering van de beslis-
singen van de Raad genomen in 2003 in de volgende con-
centratiezaken: ECS NV / Interest,  ECS NV / IEH, ECS NV / 
IVEKA, ECS NV / IMEWO, ECS NV / INTERGEM, ECS NV / 
IVERLEK en ECS NV / GASELWEST. De CREG diende deze 
klachten in wegens het niet naleven door Electrabel NV van 
de beslissingen van de Raad. In het bijzonder betrof het één 
van de goedkeuringsvoorwaarden waarbij door Electrabel 
1.200 MW ter beschikking moest gesteld worden van zijn 
concurrenten via veilingen van virtuele productiecapacitei-
ten (VPP). Electrabel NV had daarbij volgens de CREG im-
mers de definitie van het begrip “gereserveerde prijs”, zoals 
gehanteerd in de beslissingen van de Raad, overtreden. In 
haar klachten verzocht de CREG de Raad om dit begrip te 
definiëren in de door de CREG voorgestelde zin en bijgevolg 
bepaalde verplichtingen op te leggen aan Electrabel NV.

In zijn beslissingen van 14 oktober 2011 m.b.t. deze reeks 
klachten stelt het Auditoraat vast dat de verjaringstermijn 
van vijf jaar overschreden is aangezien de laatste onder-
zoeksdaad dateerde van 3 februari 2006. Op grond van deze 
verjaring besliste het Auditoraat om deze klachten van de 
CREG zonder gevolg te klasseren.

5.4.9. De behandeling van vragen en klachten

Hoewel geen enkele wettelijke bepaling de CREG ertoe ver-
plicht, heeft ze in 2011, op vrijwillige basis, vragen en klach-
ten die onder haar bevoegdheid vallen behandeld, onder 
meer van verbruikers, ondernemingen uit de sector, advo-
caten, consultants, onderzoekers, studenten, administraties 
of nationale en internationale instanties. 

In 2011 heeft de CREG ook deelgenomen aan 9 vergade-
ringen georganiseerd door de Federale Ombudsdienst voor 
Energie. 

Het voornaamste doel van de eerste vergaderingen was het 
hoofdstuk ‘Wisselwerking tussen de ombudsdienst en de 
federale en gewestelijke diensten en regulatoren voor ener-
gie’ van het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst 
af te werken. Met het akkoord hierover hebben de betrok-
ken diensten (op federaal vlak: Federale Ombudsdienst voor 
Energie, FOD Economie en CREG; op gewestelijk vlak: 
BRUGEL, CWaPE en VREG) een overeenkomst bereikt over 
de procedure voor de behandeling van vragen en klachten 
waarvoor de dienst die ze ontvangt niet bevoegd is. In het 
kader van deze samenwerking heeft de CREG verschillende 
klachten geanalyseerd van elektriciteits- en aardgasverbrui-
kers die de Ombudsdienst had ontvangen.

In de tweede helft van het jaar werd er vooral gesproken 
over de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen in-
zake de bescherming van de consumenten uit het derde 
Europees energiepakket.

In de lokalen van de Ombudsdienst werden bovendien 
verschillende informatiesessies georganiseerd waar-
bij de betrokken regulatoren en diensten de procedures 
hebben uiteengezet die ze intern toepassen om klach-
ten te behandelen en de wijzigingen die in 2011 werden 
aangebracht aan de decreten en ordonnanties inzake 
consumentenbescherming.

5.4.10.  De deelname van leden van de CREG als 
sprekers aan seminaries

Naast de presentaties die in het kader van de wettelijke 
taken werden gedaan, heeft de CREG in 2011 als spreker 
deelgenomen aan meerdere seminaries. Onderstaande ta-
bel geeft hiervan een overzicht. Als lid van CERRE (Centre 
on Regulation in Europe) heeft de CREG ook deelgenomen 
aan bepaalde activiteiten die door deze laatste werden be-
heerd en georganiseerd.

175 Studie (F)110915-CDC-1099. Zie ook punt 3.2.2.3. 
176  Beslissingen nr. 2011-P/K-33-AUD van 14 oktober 2011 Zaak CONC-P/K-05/0050 CREG t/ECS NV en ELECTRABEL NV, nr. 2011-P/K-34-AUD van 14 oktober 2011 Zaak CONC-P/K-05/0051 CREG 

t/ECS NV en ELECTRABEL NV, nr. 2011-P/K-35-AUD van 14 oktober 2011 Zaak CONC-P/K-05/0052 CREG t/ECS NV en ELECTRABEL NV, nr.  2011-P/K-36-AUD van 14 oktober 2011 Zaak CONC-
P/K-05/0053 CREG t/ECS NV en ELECTRABEL NV, nr.  2011-P/K-37-AUD van 14 oktober 2011 Zaak CONC-P/K-05/0054 CREG t/ECS NV en ELECTRABEL NV, nr.  2011-P/K-38-AUD van 14 oktober 
2011 Zaak CONC-P/K-05/0055 CREG t/ECS NV en ELECTRABEL NV, nr.  2011-P/K-39-AUD van 14 oktober 2011 Zaak CONC-P/K-05/0056 CREG t/ECS NV en ELECTRABEL NV.
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Tabel 22: Overzicht van de presentaties gedaan door de CREG in 2011

Organisator Titel van het seminarie Titel van de presentatie Datum 

FEBELIEC  Gedragscode II 13/01/2011

FEBEG  Consultation Transportation Model Natural Gas 21/01/2011

FEBELIEC  Consultation Transportation Model Natural Gas 17/02/2011

British Gas  Consultation Transportation Model Natural Gas 3/03/2011

Business Continuity Institute Electricity Continuity of Supply Looking at the future with concrete learning from the 
past

14/03/2011

De Warande-Vlaanderens venster in Brussel Energiebeleid in België Actuele vraagstukken over elektriciteitsbeleid 18/03/2011

Forum des acheteurs et vendeurs d’Energie Comment négocier aux meilleures 
conditions ?

The impact of cross-border interconnection capacity on 
day-ahead electricity prices - a Belgian perspective

18/03/2011

European Gas Regulatory Forum 19th meeting of the European Gas 
Regulatory Forum

Transit contracts 21-22/03/2011

SRBE Intégration de nombreuses et 
importantes fermes éoliennes dans 
le système électrique européen : 
Vers un supergrid maillé au départ 
de la Mer du Nord ?
Integratie van talrijke grote wind-
molenparken in het Europees elek-
trisch systeem: naar een vermaasd 
net in de Noordzee? 

Financement d’investissements transfrontaliers au-
delà des tarifs strictement nationaux

30/03/2011

FEBELIEC Infosessie Febeliec: Derde 
Energiepakket & Gesloten 
distributiesystemen

Derde Energiepakket, meer keuze, meer investeringen 
en meer veiligheid voor de Europese energiemarkt

5/04/2011

APX-ENDEX Energy Market Summit Capacity calculation and coordinated reduction 20/04/2011

Régulateur Lituanie  Consultation Transportation Model Natural Gas 27/04/2011

IFE Transposition du 3ème paquet éner-
gie européen en droit belge

Les marchés de l’électricité et du gaz au niveau 
fédéral : évolutions et impact du 3ème paquet législatif 
européen

03/05/2011 en 
29/11/2011

FEBEG  Storage Model 11/05/2011

Fractie Kamer Van Volksvertegenwoordigers Electromobility Possible impact of electric cars on electricity spot 
prices

16/05/2011

SRBE Intégration des Marchés européens 
d’Electricité ? Integratie van de 
Europese elektriciteitsmarkten?

Electricity Regional Initiatives - Central West European 
region

17/05/2011

SRBE Intégration des Marchés européens 
d’Electricité ? 

Framework Guidelines on Capacity Allocation and 
Congestion Management

17/05/2011

University of Zagreb, International 
Conference on the European Energy Market 
2011

International Conference on the 
European Energy Market 2011

Impact of Wind Power on Commercial and Physical 
Flows within the CWE Region

27/05/2011

Pro Flandria  Elektriciteit in Vlaanderen-Het Vlaams 
elektriciteitslandschap

18/06/2011

Kiwanis  Nucleaire rente - Analyse rapport Nationale Bank 21/06/2011

Eurogas  Congestion Management: Belgian Framework 
Guidelines

30/06/2011

FEBELIEC Assemblée Générale La CREG, Pourquoi, Comment ? 06/09/2011

International Club Château Sainte Anne L’Avenir de l’Energie en Belgique : 
les réponses de la CREG

La CREG, Pourquoi, Comment ? 27/09/2011

FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and 
Development Cooperation & the Egmont 
Institute

‘Short circuit in Belgium? Towards 
stable and affordable electricity for 
all consumers

Electricity Generation Capacity in Belgium over the 
period 2011-2020

30/09/2011

Roularta Seminars en VIB Aankopen van Energie - Visie op 
een onzekere toekomst

Visie van de CREG op de Belgische energiemarkt 11/10/2011

CMS De Backer Derde Energiepakket & Gesloten 
distributiesystemen

Derde Energiepakket, meer keuze, meer investeringen 
en meer veiligheid voor de Europese energiemarkt

19/10/2011

ADIC/CRIC Après Fukushima, quelles énergies 
pour la Belgique ?

La CREG, Pourquoi, Comment ? 20/10/2011

Débat public Avelin-Gavrelle - nouvelle ligne 
380 kV RTE

Réunion thématique Energie Rôle de la CREG 3/11/2011

IFIEC  Long term transmission rights 7/11/2011

ElCom Forum 2011 Annual ElCom Forum Current status of cross-border management in the 
CWE region

18/11/2011

AFG L’accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 24/11/2011

NautaDutilh De rol van de energieregulator 
meer bepaald inzake tarifaire 
bevoegheden-het spanningsveld 
tussen de regulator, de politiek en 
de rechter

De rol van de energieregulator meer bepaald inzake 
tarifaire bevoegheden - het spanningsveld tussen de 
regulator, de politiek en de rechter

12/12/2011

SERR-RESOC Antwerpen Infoavond groene energie Biedt de regelgeving voldoende kansen aan de nieuwe 
energie?

19/12/2011

Bron: CREG
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5.5. De financiën van de CREG

 
5.5.1. De federale bijdrage

De federale bijdrage is een toeslag geheven op de in België 
verbruikte hoeveelheid gas en elektriciteit. Met deze bijdrage 
worden verschillende door de CREG beheerde fondsen  
gespijsd, die hierna in punt 5.5.2 worden besproken.

De herneming van de groei, zoals waargenomen in 2010, 
van de hoeveelheid elektriciteit die van het transmissie-
net werd afgenomen, heeft zich in 2011 niet bevestigd. De 
hoeveelheid is daarentegen opnieuw licht gedaald omwille, 
voor de industriële afnemers, van de economische conjunc-
tuur en de sterke groei van het eigen verbruik. De in 2011 
verbruikte hoeveelheid aardgas is eveneens gedaald, na in 
2010 zijn niveau van voor de crisis overtroffen te hebben.

A. De federale bijdrage gas

De CREG factureert elk kwartaal een vierde van de jaarlijkse 
behoeften van de gasfondsen aan de houders van een  
leveringsvergunning voor aardgas die op het vervoersnet 
van Fluxys actief zijn (dat waren er 17 op 31 december 2011). 
Deze leveranciers spijzen rechtstreeks het CREG-fonds (en 
zijn reserve), het sociaal fonds voor energie, het fonds be-
schermde klanten en het fonds verwarmingspremie. De 
door de CREG geboekte opbrengsten stemmen dus voor 
elk fonds precies overeen met de verwachte bedragen. 
Per 31 december 2011 waren de leveranciers in totaal nog 
2.307.773 euro verschuldigd.

n Jaarlijkse regularisatie

Elk jaar leidt een vergelijking tussen wat door de CREG werd 
opgevraagd en wat de leveranciers het jaar ervoor (2010) 
echt aan hun klanten konden factureren tot regularisaties. In 
2011 bedroegen de regularisaties ten gunste van het CREG-
fonds, het sociaal fonds voor energie, het fonds beschermde 
klanten en het fonds  verwarmingspremie respectievelijk 
1.877.936 euro, 2.833.851 euro, 5.075.231 euro en 418.492 
euro. Deze significante regularisaties zijn te wijten aan het 
verschil (12,7%) tussen de in 2010 werkelijk verbruikte hoe-
veelheid energie, waarop de federale bijdrage van toepas-
sing is, en die van 2008 die in aanmerking werd genomen 
bij de berekening van de federale eenheidsbijdrage 2010.

B. De federale bijdrage elektriciteit 

De transmissienetbeheerder, Elia System Operator, stort de 
CREG per kwartaal in het eenheidsfonds federale bijdrage de 

bijdrage die hij het kwartaal ervoor aan zijn afnemers heeft ge-
factureerd. Vervolgens wordt het ingezamelde bedrag verdeeld 
onder het CREG-fonds, het sociaal fonds voor energie, het de-
nuclearisatiefonds, het fonds voor broeikasgassen, het fonds 
voor de beschermde klanten en het fonds verwarmingspremie. 

Per 31 december 2011 bedroeg het totale kastegoed van het 
fonds federale bijdrage 6.068.371 euro. De federale bijdrage 
en de degressiviteit die voor het laatste trimester van 2011 
door de transmissienetbeheerder en de elektriciteitsonderne-
mingen werden geattesteerd (wat betreft de federale bijdrage 
inzake de leveringen van vóór 1 juli 2009), bedroegen globaal 
6.528.999 euro. Dit bedrag zal voor het boekjaar 2011 pas over 
de zes fondsen kunnen verdeeld worden na ontvangst van de 
degressiviteitsaanvulling van de FOD Financiën (zie verder).

n Spijzing van de fondsen

Zoals de voorgaande jaren zijn de verwachte bedragen  
aan federale bijdrage voor het jaar 2011 samengesteld uit 
het basisbedrag van elk fonds voor het lopende jaar en uit 
een eventueel aanvullend bedrag om het tekort van voor-
gaande jaren te compenseren. Over het algemeen liggen de 
geboekte opbrengsten van de federale bijdrage elektriciteit 
voor 2011 7% lager dan de verwachte bedragen. Inzake 
elektriciteit bedraagt het tekort aan opbrengsten voor de 
verschillende fondsen, met inbegrip van het voornoemde 
aanvullend bedrag, tegenover de verwachte bedragen aldus:

Tabel 23: Tekorten vastgesteld in de fondsen in 2011 (euro)

CREG 887.762

Sociaal energie 2.600.174

Denuclearisatie 9. 931.071

Broeikasgassen 6.110.315

Beschermde klanten 4.062.171

Verwarmingspremie 995.294
Bron: CREG

n Vrijstelling en degressiviteit

In het kader van het waterval-heffingsysteem177 werd de 
elektriciteitsbedrijven in principe, upstream van de water-
val, de volledige federale bijdrage aangerekend terwijl ze het 
volledige bedrag niet op hun eindafnemers kunnen verhalen 
wanneer ze in voorkomend geval de vrijstelling en de de-
gressiviteit ervan aftrekken. Bijgevolg werd er voorzien dat 
deze bedrijven ieder kwartaal bij de CREG de terugbetaling 
van deze twee maatregelen kunnen eisen.

In 2011 heeft de CREG zo 48.012.024 euro en 89.296.284 
euro in de boeken opgenomen. Deze bedragen komen res-
pectievelijk overeen met de vrijstellingen voor de bijdragen 

177 Jaarverslag 2009, punt 6.1.2, p. 66.
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broeikasgassen en denuclearisatie toegekend door deze 
bedrijven aan hun eindafnemers. De terugbetalingen aan 
de elektriciteitsondernemingen worden rechtstreeks uit-
gevoerd aan de hand van de middelen beschikbaar in deze 
twee fondsen.

Tijdens hetzelfde jaar heeft de FOD Financiën 54.715.579 
euro ter beschikking gesteld van de CREG om haar in staat 
te stellen de degressiviteit te dekken die werd terugbetaald 
aan de leveranciers. Aangezien de degressiviteit geattes-
teerd voor heel het jaar 2011 55.181.325 euro bedroeg, zal 
een bedrag van 465.746 euro in 2012 van de FOD Financiën 
moeten worden teruggevorderd.

n Oninbare vorderingen

De onbetaalde elektriciteitsfacturen hebben een invloed op 
het door de CREG beheerde fonds federale bijdrage. De 
CREG regulariseert namelijk jaarlijks met de elektriciteits-
ondernemingen de forfaitaire bedragen (0,7%) die ze als  
toeslag op de federale bijdrage hebben toegepast tenein-
de de gefactureerde federale bijdrage die hen niet door de 
eindafnemer werd betaald, te compenseren. In verhouding 
tot het hoge percentage aan oninbare vorderingen dat in 
2010 werd vastgesteld (1,3%), brengt het gemiddelde per-
centage voor dit jaar (0,72%) nog slechts een tekort mee 
van 30.870 euro dat werd aangezuiverd door een afname 
van de verschillende fondsen die door de federale bijdrage 
gefinancierd worden.

5.5.2. De fondsen

A. Het CREG-fonds

De gedeeltelijke dekking van de totale werkingskosten van 
de CREG werd voor 2011 bij koninklijk besluit178 vastgelegd 
op 15.779.353 euro.

De rekeningen van 2011 van de CREG worden uitvoerig be-
sproken in punt 5.5.3.

B. Het sociaal fonds voor energie

Voor het jaar 2011 was een totaal bedrag van 50.929.581 
euro voorzien om de OCMW’s te helpen bij hun taak van be-
geleiding en financiële maatschappelijke steunverlening op 
het vlak van energie. Het was samengesteld uit 29.610.222 
euro afkomstig van de elektriciteitssector en 21.319.359 
euro afkomstig van de aardgassector. Deze bedragen wer-
den echter respectievelijk aangevuld met 6.307.601 euro en 
53.855 euro om de tekorten uit het verleden te compense-
ren en de Europese instellingen terug te betalen. Uiteindelijk 

werd in 2011 een totale opbrengst van 33.317.649 euro voor 
elektriciteit opgetekend. Het voorziene bedrag voor het 
gasfonds werd wel gehaald. Naast het aan de OCMW’s 
verschuldigde saldo voor 2010 (16.417.875 euro), heeft het 
kastegoed het in 2011 mogelijk gemaakt 37.767.161 euro die 
door de POD Maatschappelijke Integratie werd opgevraagd, 
uit te keren. 

Per 31 december 2011 bereikte het globale bedrag van het 
fonds 15.263.976 euro, met inbegrip van de interesten en de 
nog te verdelen bedragen van het fonds federale bijdrage.

C. Het denuclearisatiefonds 

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale bij-
drage aangerekend door de elektriciteitssector, moest voor 
het jaar 2011 55.000.000 euro bedragen waar 13.420.721 
euro bijkomt ter compensatie van de tekorten uit het verle-
den en voor de terugbetaling van de Europese instellingen. 
Een opbrengst van 143.300.325 euro werd in het fonds ge-
boekt, waarvan 89.296.284 euro aan vrijstellingen die aan 
de elektriciteitsondernemingen werden terugbetaald, nog 
moet worden afgetrokken. Naast de betaling van het saldo 
van 2010 (37.250.000 euro), kon de CREG het NIRAS echter 
slechts 13.750.000 euro overmaken van de 41.250.000 euro 
die het in 2011 had moeten ontvangen om zijn denucleari-
satieopdracht te vervullen. De betalingsachterstand aan het 
NIRAS neemt nog toe omdat het werkingskapitaal nodig 
voor de terugbetaling van de vrijstelling binnen de wettelijke 
termijn op bijna 24.200.000 euro moest worden gebracht. 

Per 31 december 2011 bereikte het globale bedrag van het 
fonds 29.011.883 euro, met inbegrip van de nog te verdelen 
bedragen van het fonds federale bijdrage.

D. Het fonds broeikasgassen

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale 
bijdrage aangerekend door de elektriciteitssector, diende 
voor het jaar 2011 29.504.945 euro te bedragen, waar nog 
8.575.731 euro bijkomt ter compensatie van de tekorten uit 
het verleden en voor de terugbetaling aan de Europese in-
stellingen. Er werd 77.742.570 euro in het fonds geboekt, 
waarvan een bedrag van 48.012.024 euro moet worden 
afgetrokken voor de vrijstellingen terugbetaald aan de 
elektriciteitsondernemingen. In tegenstelling tot het denu-
clearisatiefonds dat van bij de bevoorrading volledig wordt 
opgebruikt, zijn er hier bedragen die niet onmiddellijk wor-
den gebruikt en die toelaten de vrijstelling voor de bijdrage 
broeikasgassen aan de leveranciers terug te betalen in af-
wachting van de inning van de federale bijdrage gestort door 
de transmissienetbeheerder.

178  Koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas voor het jaar 2011 (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2011). 
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Het jaarlijks forfaitair bedrag dat in het organieke begrotings-
fonds wordt gestort van de FOD Leefmilieu en bestemd is 
voor de financiering van het federaal beleid ter reductie van 
de emissies van broeikasgassen is van 2.300.000 euro tot 
3.600.000 euro179 gestegen. Een eenmalige bijkomende 
storting van 700.000 euro werd daarnaast uitgevoerd voor 
de taken met betrekking tot het Belgische voorzitterschap 
van de Europese Unie. In 2011 heeft de CREG aan de FOD 
Leefmilieu een bedrag van 3.300.000 euro gestort voor de 
boekjaren 2010 en 2011.

Het broeikasgassenfonds prefinanciert ook jaarlijks een be-
drag van 11.550.000 euro dat overeenstemt met btw ver-
schuldigd op het jaarlijks bedrag bestemd voor de NIRAS. 
De btw-administratie betaalde zo de trimestriële bedragen 
die werden gestort, terug aan de CREG.
 
Per 31 december 2011 bereikte het globale bedrag van het 
fonds 60.214.980 euro, met inbegrip van de interesten en de 
nog te verdelen bedragen van het fonds federale bijdrage.

Een bijkomend bedrag180 van 10.000.000 euro werd in 
2011 van het fonds broeikasgassen overgeheveld naar het 
fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development Me-
chanism (Kyoto JI/CDM). Deze storting vult de bestaande 
middelen aan die besteed worden aan de financiering van 
projecten ter reductie van de emissies van broeikasgassen 
in het buitenland, wat België in staat stelt emissiequota’s 
te verwerven met het oog op het bereiken van zijn doel-
stellingen in het kader van het Kyoto-protocol. In 2011 werd 
het fonds Kyoto JI/CDM aangesproken voor een bedrag van 
35.327.650 euro voor de aankoop van CO2-emissiekredieten 
en daarmee verbonden kosten.

Per 31 december 2011 bereikte het globale bedrag van 
het fonds Kyoto JI/CDM 72.269.881 euro, interesten 
inbegrepen.

E. De fondsen beschermde klanten 

De behoeften van deze fondsen, vastgelegd bij koninklijk 
besluit181, zouden voor het jaar 2011 64.200.000 euro voor 
elektriciteit en 67.700.000 euro voor aardgas moeten bedra-
gen, waar respectievelijk 202.362 euro en 88.250 euro bij 
moest komen om de Europese instellingen terug te betalen. 
Uiteindelijk werd in 2011 60.340.191 euro in het elektrici-
teitsfonds geboekt. Het voorziene bedrag voor het aardgas-
fonds werd van zijn kant wel degelijk geboekt.

In 2011 bedroegen de terugbetalingen aan de ondernemin-
gen uit de sector die residentieel beschermde klanten te-
gen sociale maximumprijzen bevoorraden 100.962.347 euro 
voor de elektriciteitsleveranciers en 101.559.822 euro voor 
de aardgasleveranciers.  In 2011 lagen de uitgekeerde be-
dragen duidelijk hoger dan in 2010 doordat veel dossiers 
werden afgesloten die tot dan onvolledig waren. 

Per 31 december 2011 bedroegen de globale bedragen van 
beide fondsen voor elektriciteit en voor aardgas respectie-
velijk 92.300.695 euro en 64.524.721 euro, met inbegrip van 
de interesten en de nog te verdelen bedragen van het fonds 
federale elektriciteit.

F.  Het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwar-
ming met aardgas en elektriciteit

Voor 2011 werd een totaal bedrag van 10.274.463 euro voor-
zien. Dit bedrag bestaat uit 7.089.380 euro afkomstig van 
de elektriciteitssector en 3.185.083 euro afkomstig van de 
aardgassector. Deze bedragen worden echter aangevuld 
met 2.880.430 euro en 2.704 euro ter compensatie van de 
tekorten uit het verleden en om de Europese instellingen 
terug te betalen. Voor elektriciteit werd in 2011 uiteindelijk 
een totale opbrengst van 8.974.516 euro geboekt. Het voor-
ziene bedrag voor aardgas werd van zijn kant wel degelijk 
geboekt.  Bij gebrek aan wettelijke basis werd in 2011 geen 
enkel bedrag gestort aan het organiek begrotingsfonds be-
heerd door de Algemene Directie Energie.

Het saldo per 31 december 2011, dat 19.736.730 euro be-
draagt, stemt overeen met de per die datum opgetekende 
bedragen voor de transmissienetbeheerder van elektriciteit 
en de aardgasbedrijven die niet in het organiek begro-
tingsfonds werden gestort. Voor deze middelen zal een 
wettelijke bestemming moeten worden gevonden nadat de 
jaarlijkse regularisaties met de aardgasleveranciers in 2012 
hebben plaatsgevonden.

G.  Het fonds ter compensatie van de inkomstenderving van 
de gemeenten

Op 31 december 2011 bevatten de rekeningen van de CREG 
nog een bedrag van 578.272 euro, wat overeenstemde met de 
interesten geïnd sinds 2005182. Zolang er geen wettelijke be-
stemming is voor deze overblijvende middelen, kunnen ze niet 
verdeeld worden onder de gemeenten die er recht op hebben.

179  Koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige 
openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2011). Zie eveneens jaarverslag 2010, punt 
6.5.2, p. 93. 

180  Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale 
beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2011). Dit besluit voorziet jaarlijks bijkomende stortingen tot in 2014.

181  Koninklijk besluit van 7 juli 2011 tot vaststelling van de bedragen voor 2011 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maxi-
mumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers (Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2011). 

182 Jaarverslag 2010, punt 6.5.2, p. 94. 
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5.5.3. De rekeningen 2011 

De CREG stelt de verlengde effecten vast van de econo-
mische crisis en het eigen verbruik op de opbrengsten af-
komstig van de elektriciteitssector. De totale opbrengsten 
van de elektriciteitssector bedroegen slechts 92% van de 
verwachte bedragen. 

De totale lasten van de CREG voor het boekjaar 2011 bedra-
gen 13.763.723 euro, wat overeenkomt met 92% van het 
aanvankelijk voorziene budget (14.952.254 euro zonder het 
op peil brengen van de reserve). Zowel de personeelskosten 
als andere werkingskosten zijn binnen de in de begroting 
voorziene grenzen gebleven. Merk op dat de advocaatkos-
ten betreffende beroepen ingediend tegen beslissingen van 
de CREG (403.212 euro) duidelijk lager liggen dan vorig jaar.

De opbrengsten en de lasten van de CREG worden verdeeld 
tussen de twee energiesectoren.

Voor het boekjaar 2011 bedroeg het overschot van de op-
brengsten ten opzichte van de werkelijke kosten 3.144.353 
euro. Dit bedrag kan worden opgesplitst  in een overschot 

van 850.499 euro ten voordele van de elektriciteitssector en 
2.293.854 euro ten voordele van de aardgassector. Meer 
dan 80% van dit laatste bedrag is afkomstig van de jaarlijkse 
regularisatie (zie punt 5.5.1.A hiervoor).

Het grootste deel (797.067 euro) van het in 2011 geboekte 
overschot binnen de elektriciteitssector zal dienen voor 
de volledige reconstructie van de sectoriële reserve. Het 
saldo zal worden overgeschreven naar het fonds “federale 
bijdrage”.

Het hele in 2011 geboekte overschot op het vlak van de 
aardgassector zal in 2012 aan de gasbedrijven moeten wor-
den teruggestort via een regularisatie. Dit overschot omvat 
onder meer het teveel geïnde aan toeslagen dat de aard-
gasleveranciers in 2010 van hun klanten terugvorderden 
(1.877.936 euro) en dat in 2011 geregulariseerd werd. Het 
bedrag van de opbrengsten die de aardgasleveranciers in 
2011 bekomen hadden, was echter nog niet gekend op 31 
december 2011. Tot slot werd de regularisatie van het door 
de CREG teveel geïnde met betrekking tot de aardgassec-
tor, dat in 2010 werd vastgesteld in de rekeningen van de 
CREG183 uitgevoerd ten gunste van de aardgassector.

183 Jaarverslag 2010, punt 6.5.3, p. 94.

CREG Jaarverslag 2011



92

5. De CREG

Tabel 24: Resultatenrekening per 31 december 2011 (euro) 

2011 2010
Personeelskosten 10.447.640 10.459.025
    Bezoldigingen en lasten 9.863.111 9.937.241
    Schommeling voorzieningen voor vergoedingen bij vertrek leden van het Directiecomité 68.016 71.266
    Schommeling voorzieningen vakantiegeld 61.079 –930
    Uitzendkrachten 13.992 20.714
    Aanwervingskosten 23.315 9.500
    Opleidingen, seminaries 92.601 106.882
    Leasingwagens personeel 257.327 254.612
    Belasting over de Toegevoegde Waarde 68.199 59.740
Instanties 78.402 74.927
    Vergoedingen Algemene Raad (presentiegeld en diverse onkosten) 78.402 74.927
Subtotaal “Personeelskosten” 10.526.042 10.533.952
Externe experts 1.077.898 1.029.523
    Externe studies 501.733 217.793
    Communicatiedienst 24.311 49.535
    Vertalers, Revisor, Sociaal Secretariaat 148.642 115.243
    Juridische bijstand rechtszaken 403.212 646.952
Algemene onkosten 2.058.621 1.914.169
    Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten 934.670 913.042
    Huur parkeerruimten 66.924 65.885
    Onderhoud lokalen en veiligheid 110.044 120.785
    Onderhoud materiaal 89.608 47.198
    Documentatie 135.203 108.660
    Telefoon, post, internet 42.352 43.987
    Kantoorbenodigdheden 41.928 58.706
    Vergaderings- en representatiekosten 98.634 98.564
    Reiskosten (incl. naar het buitenland) 54.451 57.244
    Lidgeld aan verenigingen 63.662 61.207
    Verzekeringen, taksen en diverse kosten 200.401 146.234
    Belasting over de Toegevoegde Waarde 220.743 192.657
Afschrijvingen 94.082 109.119
    Afschrijvingen op materiële vaste activa 87.095 98.831
    Afschrijvingen op leasing 6.987 10.288
Financiële lasten 7.080 8.951
    Financiële lasten op leasing en leningen 1.981 2.773
    Andere 5.099 6.178
Subtotaal “Andere werkingskosten” 3.237.681 3.061.762
TOTAAL VAN DE LASTEN 13.763.723 13.595.714
Opbrengsten (toeslagen en retributies) 13.675.886 12.830.023
    Toeslagen werkingskosten 14.932.683 13.707.590
    Regularisatie Gasbedrijven dienstjaar n-1 1.877.936 221.024
    Regularisatie CREG elektriciteit dienstjaar n –850.499 –246.742
    Regularisatie CREG gas dienstjaar n –2.293.854 –869.166
    Diverse bijdragen 9.620 17.317
Financiële opbrengsten 24.361 6.599
    Opbrengsten van vlottende activa 24.355 6.542
    Overige financiële opbrengsten 6 57
Uitzonderlijke opbrengsten 63.476 759.092
    Andere uitzonderlijke opbrengsten 63.476 759.092
TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 13.763.723 13.595.714
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0 0

Bron: CREG
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Tabel 25: Balans per 31 december 2011 (euro)

ACTIVA 2011 2010
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa 165.232 209.575
     Informatica- en telefoonmateriaal 36.206 57.635
     Veiligheidsmateriaal, videobewaking 3.508 7.016
     Kantoormeubilair en decoratie 36.347 24.601
     Inrichting van het gebouw 89.171 120.323
Leasing 13.975 20.962
     Materiaal in leasing 13.975 20.962
Financiële vaste activa 608 608
     Diverse borgstellingen 608 608
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar 2.463.055 585.202
     Handelsvorderingen 139.241 39.473
     Overige vorderingen 2.323.814 545.729
Geldbeleggingen en beschikbare waarden 359.255.352 417.815.247
     Fonds federale bijdrage 6.068.371 61.768.390
     CREG fonds 7.797.877 3.219.311
     Sociaal fonds voor energie 13.981.640 5.051.910
     Fonds broeikasgassen 58.803.426 31.290.683
     Denuclearisatiefonds 26.478.492 1.389.895
     Kyoto-fonds JI/CDM 72.266.754 97.005.861
     Fonds beschermde klanten elektriciteit 90.942.895 119.942.061
     Fonds beschermde klanten gas 62.874.939 92.217.966
     Fonds gemeenten 578.248 574.125
     Fonds verwarmingspremie 19.449.180 5.353.666
     Kassen 13.529 1.377
Regularisatierekeningen 971.520 1.147.040
TOTAAL ACTIVA 362.869.742 419.778.634

PASSIVA 2011 2010
EIGEN VERMOGEN
Overgedragen winst 1.314.222 1.314.222
Sectoriële reserve CREG 2.242.838 1.441.323
     Elektriciteit 1.547.371 750.304
     Gas 695.467 691.019
PROVISIES
Arbeidsovereenkomsten leden van het Directiecomité 358.330 290.314
Andere provisies 7.530 0
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar 10.496 17.799
     Leasingschulden 10.496 17.799
Schulden op ten hoogste één jaar 5.464.921 3.342.391
     Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 7.304 6.641
     Handelsschulden 3.223.283 1.808.100
     Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.234.334 1.527.650
Diverse schulden 353.461.480 413.366.683
     Sociaal fonds voor energie 15.263.978 11.913.364
     Fonds broeikasgassen 60.214.980 41.265.845
     Denuclearisatiefonds 29.011.883 25.734.402
     Kyoto-fonds JI/CDM 72.269.881 97.013.391
     Fonds beschermde klanten elektriciteit 92.300.695 132.108.438
     Fonds beschermde klanten gas 64.524.721 92.639.735
     Fonds gemeenten 578.272 574.280
     Fonds verwarmingspremie 19.736.730 7.071.524
     Federale bijdrage en degressiviteit –439.660 5.045.704
Regularisatierekeningen 9.925 5.902
TOTAAL PASSIVA 362.869.742 419.778.634

Bron: CREG
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5.5.4.  Het verslag van de bedrijfsrevisor over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2011 

Overeenkomstig de opdracht die ons werd toevertrouwd 
door het directiecomité krachtens artikel 9 §1 van het 
koninklijk besluit van 10 oktober 2001 (tot goedkeuring 
van het huishoudelijk reglement), hebben wij de eer U 
verslag uit te brengen over de rekeningen over het voorbije 
boekjaar. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouwe 
beeld van de rekeningen evenals de vereiste bijkomende 
vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de rekeningen zonder voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de rekeningen van 
de Commissie over het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2011, opgesteld op basis van de waarderingsregels 
aangenomen door het directiecomité. Deze rekeningen zijn 
samengevat in een staat van activa en passiva, waarvan het 
totaal 362.869.742 EUR bedraagt, en in een resultatenreke-
ning, waarvan het saldo 0 EUR bedraagt, overeenkomstig 
koninklijke besluiten van 24 maart 2003 betreffende de 
financiering van de Commissie, en het totaal van opbrengsten 
en lasten 13.763.723 EUR bedraagt.

Het opstellen van de rekeningen valt onder de verantwoor-
delijkheid van het directiecomité. Deze verantwoordelijk-
heid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in 
stand houden van een interne controle met betrekking tot 
het opstellen van de rekeningen die geen afwijkingen van 
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken 
van fouten, bevatten; het kiezen en toepassen van geschikte 
waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ra-
mingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze re-
keningen te uiten op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle uitgevoerd volgens de in België geldende 
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze 
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een re-
delijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de rekenin-
gen geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 
fraude of van het maken van fouten, bevatten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben 
wij rekening gehouden met de administratieve en boek-
houdkundige organisatie van de Commissie, alsook met 
haar procedures van interne controle. Wij hebben van het 
directiecomité en van de verantwoordelijken van de Com-
missie de voor onze controles vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproe-
ven de verantwoording van de bedragen opgenomen in de 

rekeningen onderzocht. Wij hebben de gegrondheid van de 
waarderingsregels en de redelijkheid van de betekenisvolle 
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de Commissie 
beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden 
een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons 
oordeel.

Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva afge-
sloten op 31 december 2011 evenals de resultatenrekening 
voor het boekjaar 2011, een getrouw beeld van het vermo-
gen, de financiële toestand en de resultaten van de Com-
missie, op basis van de waarderingsregels aangenomen 
door het directiecomité.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen 

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende ver-
meldingen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draag-
wijdte van onze verklaring over de rekeningen te wijzigen:

•  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt 
belang, wordt de boekhouding gevoerd overeenkom-
stig de algemene regels van de wet van 17 juli 1975 op 
de boekhouding van de ondernemingen.

•  Zoals vermeld in het jaarverslag opgesteld door het 
directiecomité, was het bedrag van de regularisatie 
voor het boekjaar 2011 tussen de gasleveranciers en 
de Commissie, te berekenen overeenkomstig artikel 
5 §2 van het koninklijke besluit van 24 maart 2003 
betreffende de financiering van de Commissie door 
de aardgasmarkt, ongekend op de datum waarop de 
rekeningen per 31 december 2011 van de Commissie 
werden vastgesteld en kon het dus niet in aanmerking 
genomen worden. De regularisatie in verband met het 
vorige boekjaar werd integendeel geboekt. 

•  Wij hebben geen enkele overtreding van de “elektrici-
teits- en gaswetten” of hun uitvoeringsbesluiten vast-
gesteld, voor wat betreft de verrichtingen die uit de 
rekeningen van de commissie blijken.

Brussel, 27 januari 2012
André KILESSE
Bedrijfsrevisor 
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 Tariefbeslissingen
(B)627E/15 
27.01.2011

• Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (elektriciteit) : beslissing over de initiële waarde van het gereguleerd 
actief van de Dienst Elektriciteitsvoorziening  

(B)628E/23 tot (B)628E/24
21.04.2011 → 28.04.2011

• INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit 
de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 en over de vraag tot wijziging van de tarieven voor 
het resterend gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)628G/17
28.04.2011

• INTER-ENERGA (aardgas) : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget 
van de opdrachthoudende vereniging InterEnerga voor het exploitatiejaar 2008 

(B)629E/10 tot (B)629E/11
24.02.2011

• INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende de exploitatiejaren 2008 en 2009 
zoals gerapporteerd voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie 

(B)631E/22 tot (B)631E/23
21.04.2011 → 28.04.2011

• IVEG (elektriciteit) : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 
toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 en over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend 
gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)631G/17
28.04.2011

• IVEG (aardgas)  : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het 
exploitatiejaar 2008 

(B)632E/19
21.04.2011

• PBE (elektriciteit)  : beslissing over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 
toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(B)633E/22
21.04.2011

• WVEM (elektriciteit) : beslissing over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 
toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(B)633G/17
28.04.2011

• WVEM (aardgas) : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het 
exploitatiejaar 2008 

(B)634E/16
31.03.2011

• GASELWEST (elektriciteit)  : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend 
gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)636E/16
31.03.2011

• IMEA (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte van 
de regulatoire periode 2009-2012 

(B)637E/16
31.03.2011

• IMEWO (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)638E/16
31.03.2011

• INTERGEM (elektriciteit)  : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend 
gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)639E/16
31.03.2011

• IVEKA (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)640E/16
31.03.2011

• IVERLEK (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)641E/16
31.03.2011

• SIBELGAS (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)644E/21
15.12.2011

• TECTEO (électricité) : décision relative à la demande de modification des tarifs d’utilisation du réseau de 
distribution d’électricité pour l’année 2012 

(B)645G/16
15.12.2011

• TECTEO (gaz naturel) : décision relative à la demande de modification des tarifs d’utilisation du réseau de 
distribution de gaz pour l’année 2012 

(B)646E/17
20.10.2011

• VILLE DE WAVRE (électricité) : décision de ne pas infliger d’amende administrative 

(B)647E/13 tot (B)647E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• IDEG (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)647G/13 tot (B)647G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• IDEG (gaz naturel) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)648E/13 tot (B)648E/14
10.02.2011→ 10.03.2011

• IEH  (électricité): décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)649G/13 tot (B)649G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• IGH (gaz naturel) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)650E/13 tot (B)650E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTEREST (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)651E/13 tot (B)651E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTERLUX (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)651G/13 tot (B)651G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTERLUX (gaz naturel)  : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009  

(B)652E/13 tot (B)652E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTERMOSANE (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

(B)653E/13 tot (B)653E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SEDILEC (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)653G/13 tot (B)653G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SEDILEC (gaz naturel) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)654E/13 tot (B)654E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SIMOGEL (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)654G/13 tot (B)654G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SIMOGEL (gaz naturel)  : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

5.6. Lijst van de akten van de CREG opgesteld in de loop van het jaar 2011 

•�vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be
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(B)655E/11
06.01.2011

• SIBELGA (électricité) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)655G/11
06.01.2011

• SIBELGA (gaz naturel) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)656G/14 
23.06.2011

• FLUXYS : décision relative à la proposition d’amendement à la proposition tarifaire du 18 décembre 2009 

(B)656G/15 tot (B)656G/16
24.11.2011 → 22.12.2011

• FLUXYS  : beslissingen betreffende het verzoek en het aangepast verzoek tot goedkeuring van de 
tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de 
ondersteunende diensten  voor de jaren 2012-2015 
FLUXYS : décisions relatives à la demande d’approbation et la demande d’approbation remaniée relatives 
aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et 
des services auxiliaires pour les années 2012-2015 

(B)657G/05
13.10.2011

• FLUXYS LNG : décision relative au contrôle des tarifs appliqués par la SA FLUXYS LNG sur la période 
2007-2010 

(B)658E/18 tot 658E/19
24.11.2011 → 22.12.2011

• ELIA SYSTEM OPERATOR : beslissingen betreffende de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en 
van het aangepaste tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 
ELIA SYSTEM OPERATOR : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et 
de la proposition tarifaire adaptée pour la période régulatoire 2012-2015 

Andere akten
(F)110428-CDC-1014
28.04.2011

• Studie over het effect van de NorNed kabel op de Day Ahead elektriciteitsprijzen in Nederland, Duitsland 
en België 
Etude sur l’impact du câble NorNed sur les prix Day Ahead d’électricité aux Pays-Bas, en Allemagne et 
en Belgique 

(B)110113-CDC-1033 
13.01.2011

• Beslissing over de aanvraag van Belwind voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de 
elektriciteit opgewekt door de windturbines C08 en D08 op de Blighbank 

(B)110203-CDC-1034
03.02.2011

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende 
de intra-day toewijzing van capaciteit op de koppelverbinding Nederland-België 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator relative à 
l’allocation infra-journalière de la capacité sur l’interconnexion Pays-Bas-Belgique 

(F)110127-CDC-1035
27.01.2011

• Studie over de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel voor transmissie van aardgas 
Etude relative au développement d’un nouveau modèle de transport de gaz naturel 

(F)110203-CDC-1036
03.02.2011

• Studie betreffende de analyse van het concept van de spreads 
Etude relative à l’analyse du concept des spreads 

(F)110224-CDC-1037
24.02.2011

• Studie over de vergelijking van de aardgasprijzen voor een gezin met een verbruik van 23.260 kWh aardgas 
in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen 
Etude relative à la comparaison des prix du gaz naturel pour un ménage consommant 23.620 kWh de gaz 
naturel à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres 

(E)110203-CDC-1038
03.02.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à E.ON Energy Trading SE  

(A)110217-CDC-1039
17.02.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à ENEL Trade SpA 

(R)110210-CDC-1040
10.02.2011

• Richtlijnen met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de rapportering met betrekking tot de 
gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake buitendienstgestelde materiële vaste activa 
(elektriciteit) 
Lignes directrices relatives à l’attestation expresse du rapport relatif à la méthode suivie et au respect 
effectif de celui-ci en matière de mises hors service (électricité) 

(R)110210-CDC-1041
10.02.2011

• Richtlijnen met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de rapportering met betrekking tot de 
gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake buitendienstgestelde materiële vaste activa 
(aardgas) 
Lignes directrices relatives à l’attestation expresse du rapport relatif à la méthode suivie et au respect 
effectif de celui-ci en matière de mises hors service (gaz naturel) 

(C)110217-CDC-1042
17.02.2011

• Voorstel 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 
Proposition relative à l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de 
mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables 

(F)110224-CDC-1043
24.02.2011

• Studie betreffende de tussenkomst van Electrabel tijdens de hoorzitting van 9 februari 2011 in de 
Commissie voor het Bedrijfsleven inzake de nucleaire rente 
Etude relative à l’intervention d’Electrabel durant l’audition du 9 février 2011 devant la Commission de 
l’Économie portant sur la rente nucléaire 

(A)110224-CDC-1044
24.02.2011

• Advies over de onafhankelijkheid van een onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van de 
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

(F)110303-CDC-1045
03.03.2011

• Studie over de sterke reductie van interconnectiecapaciteit op 4 en 5 februari 2011 
Etude relative à l’importante réduction de la capacité d’interconnexion les 4 et 5 février 2011 

(A)110303-CDC-1046
03.03.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A322-
2300 (demande enregistrée  : A323-3775), pour le remplacement de la station de détente existante à 
Marche-En Famenne (Aye) 

(F)110303-CDC-1047
03.03.2011

• Studie over de representativiteit van de parameter END en van de tariefformules die Ebem gebruikt voor 
de tarifering van de levering van elektriciteit 
Etude relative à la représentativité du paramètre END et de la formule tarifaire employés par Ebem pour 
la tarification de la fourniture d’électricité 
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(F)110303-CREG-1048
03.03.2011

• Studie betreffende het ontwerp van prospectieve studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 
2020 
Etude relative au projet d’étude prospective sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 
2020 

(A)110317-CDC-1049
17.03.2011

• Advies over het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de 
bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend door de heer 
Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste 
Avis relatif à la proposition de loi 0692/001 modifiant la législation en vue d’étendre la 
protection des clients finals de gaz et d’électricité du 25 novembre 2010 déposée par  
M. Renaat Landuyt et Mme Ann Vanheste 

(F)110331-CDC-1050
31.03.2011

• Studie over de werking van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2010 
Etude relative au fonctionnement du marché de gros belge pour l’électricité – rapport de suivi 2010 

(B)110325-CDC-1051
25.03.2011

• Décision d’infliger à la S.A. Electrabel une amende administrative 

(A)110325-CDC-1052
25.03.2011

• Advies over het wetsvoorstel 1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de bevoegdheden van de 
Ombudsdienst voor Energie en het invoeren van een standaardfactuur voor de levering van elektriciteit 
en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames L. Van der Auwera, N. Muylle en de heer J. 
Van den Bergh 
Avis sur la proposition de loi 1086/001 modifiant la législation en ce qui concerne les compétences du 
Service de médiation pour l’énergie et l’instauration d’un modèle de facture pour la fourniture d’électricité 
et de gaz aux utilisateurs finals, déposée par Mmes L. Van der Auwera et N. Muylle et M. J. Van den Bergh 

(A)110325-CDC-1053
25.03.2011

• Advies over het wetsvoorstel 0266/01 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de 
facturatie van elektriciteit en gas van 4 oktober 2010, ingediend door de heer Joseph George  
Avis sur la proposition de loi 0266/001 modifiant l’arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux factures de 
fourniture d’électricité et de gaz du 4 octobre 2010, introduite par monsieur Joseph George 

(A)110325-CDC-1054
25.03.2011

• Advies over voorstel van resolutie over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde 
elektriciteits- en gasmarkt van 1 oktober 2010, ingediend door mevrouw Karine Lalieux 
Avis sur la proposition de résolution visant à renforcer la protection des consommateurs 
dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz du 1er octobre 2010 déposée par  
Mme Karine Lalieux 

(F)110331-CDC-1055
31.03.2011

• Studie over de berekening van capaciteit voor toegang tot het aardgasvervoersnet 
Etude sur le calcul de la capacité d’accès au réseau de transport de gaz naturel 

(B)110519-CDC-1056
19.05.2011

• Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, 
secundair en tertiair reservevermogen voor 2012 
Décision sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de la puissance 
de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2012 

(E)110407-CDC-1057
07.04.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à EGL France & Benelux S.A. 

(A)110414-CDC-1058
14.04.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A323-125 
pour le détournement d’une partie de la canalisation DN200 HP Jemeppe-sur-Sambre (Froidmont-Solvay) 

(E)110421-CDC-1059
21.04.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een windturbinepark 
door de C.V.B.A. GREENSKY langs de E40 ter hoogte van Hannut 

(z)110421-CDC-1060
21.04.2011

• Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de 
verwezenlijkingen van het jaar 2010 
Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et des réalisations 
de l’année 2010 

(F)111027-CDC-1061
27.10.2011

• Studie over de analyse van de kosten en onrendabele topberekening voor offshore wind in België 
Etude relative à l’analyse des coûts et le calcul de la partie non rentable pour l’éolien offshore en Belgique 

(F)110506-CDC-1062
06.05.2011

• Studie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs 
Etude relative à l’impact des panneaux solaires photovoltaïques sur le prix de l’électricité en Belgique 

(F)110428-CDC-1063
28.04.2011
+ erratum 19.05.2011

• Studie over de kwaliteit van de parameters in de tarifering van aardgas 
Etude relative à la qualité des paramètres dans la tarification du gaz naturel 

(F)110506-CDC-1064
06.05.2011

• Studie over het ontwerp van wettekst voor het ‘Vangnet’ tegen niet verantwoorde schommelingen van 
de energieprijzen 
Etude relative au projet de texte de loi pour le ‘Filet de sécurité’ contre les fluctuations non justifiées des 
prix de l’énergie 

(A)110512-CDC-1065
12.05.2011

• Advies over de hernieuwing van een mandaat van bedrijfsrevisor bij de beheerder van het nationaal 
transmissienet voor elektriciteit 

(A)110512-CDC-1066
12.05.2011

• Avis relatif au renouvellement d’un mandat de réviseur d’entreprises auprès du gestionnaire du réseau 
national de transport d’électricité 

(E)110519-CDC-1067
19.05.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van twee installaties voor 
de productie van elektriciteit op de site van Evergem door NEST-ENERGIE NV 

(E)110526-CDC-1068
26.05.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van drie installaties voor 
de productie van elektriciteit op de site van Beringen door Eneco BV 

(A)110707-CDC-1069
07.07.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Eni Trading & Shipping 
SpA 

(A)110519-CDC-1070
19.05.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation 
de transport A323-1204 pour la modification de tracé de la canalisation HP DN300  
Liège (Monsin) – Angleur (Rivage en Pot) ainsi que la pose d’une nouvelle canalisation HP DN300 Liège 
(Angleur Kinkempois – rue des Aguesses)  
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(A)110526-CDC-1071
26.05.2011

• Advies over de revisie van de heropbouwcode opgesteld door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR 
Avis relatif à la mise à jour du code de reconstitution établi par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR 

(A)110526-CDC-1072
26.05.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à VNG – Verbundnetz Gas 
Aktiengesellshaft 

(F)110609-CDC-1072
09.06.2011

• Studie betreffende de economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire 
bijdrage 
Etude relative à l’évaluation économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution 
nucléaire 

(A)110609-CDC-1073
09.06.2011

• Avis relatif à l’indépendance d’un administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de 
FLUXYS S.A. 

(F)110616-CDC-1074
16.06.2011

• Studie over de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de periode 2011-2020 
Etude relative aux besoins en capacité de production d’électricité en Belgique pendant la période 
2011-2020 

(E)110616-CDC-1075
16.06.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant la modification de l’unité 2 de la 
centrale d’Amercoeur 

(F)110908-CDC-1077
08.09.2011

• Studie over het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen 
Etude sur le mécanisme de financement des kilowattheures gratuits en Flandre 

(F)110811-CDC-1078
11.08.2011
+ erratum 29.08.2011

• Studie aanvullend bij de studie (F)110609-CDC-1072 betreffende de economische waardering van nucleaire 
energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage 
Etude complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072 concernant l’évaluation économique de l’énergie 
nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire 

(F)110908-CDC-1079
08.09.2011

• Studie over de wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing 
Etude concernant les propositions de loi concernant la taxe nucléaire 

(A)1080 tot 1086
30.06.2011

• Adviezen over de onafhankelijkheid van onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van de 
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 
Avis relatifs à l’indépendance d’administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration du 
gestionnaire du réseau national de transport d’électricité 

(A)110714-CDC-1087
14.07.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie Brugge (Zeebrugge) – Station LIN Ballasting plant 

(A)110714-CDC-1088
14.07.2011

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan RWE Supply & 
Trading GmbH 

(A)110714-CDC-1089
14.07.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN900 HD ’s Gravenvoeren - Warnant-Dreye Voeren (’s Gravenvoeren Telling) 
Station 

(E)110714-CDC-1090
14.07.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à GDF Suez Trading SAS 
(ex-Gaselys)  

(A)110803-CDC-1091
03.08.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A322-
548 pour le remplacement de quinze tronçons DN300 par du DN500 entre la chaussée de Dinant à Huy 
(station existante de Ben-Ahin) et la Route de Transinne à Libramont-Chevigny ainsi que pour une nouvelle 
station de raclage dans la station existante de Bras 

(F)110811-CDC-1092
11.08.2011

• Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en langetermijn-groothandelsmarkt voor 
het jaar 2010 
Etude relative à l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité de court terme et de long terme 
pour l’année 2010 

(F)110811-CDC-1093
11.08.2011

• Etude relative aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2010 au sein des contrats 
de fourniture d’électricité des grands clients industriels de Electrabel S.A. 

(E)110811-CDC-1094
11.08.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Total Gas and Power Limited 

(E)110811-CDC-1095
11.08.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Société Européenne de 
Gestion de l’Energie S.A. 

(F)110922-CDC-1096
22.09.2011

• Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 

(B)110915-CDC-1097
15.09.2011

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
betreffende het algemeen model voor de berekening van de overdrachtcapaciteit voor jaar en maand 
en de transportbetrouwbaarheidsmarge en betreffende de methodes voor congestiebeheer voor 
energieuitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de 
marktkoppeling van de Centraal West-Europese regio 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au 
modèle général de calcul de la capacité de transfert pour l’année et le mois et de la marge de fiabilité 
du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie avec les réseaux 
français et néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de la région Europe centre-ouest 

(F)110809-CDC-1098
08.09.2011

• Studie over het vormingsmechanisme van de negatieve elektriciteitsprijzen in Duitsland 
Etude relative au mécanisme de formation des prix négatifs de l’électricité en Allemagne 

(F)110915-CDC-1099
15.09.2011

• Studie over de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011 
Etude sur le pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011 

(F)110908-CDC-1100
08.09.2011

• Studie over de impact van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 op de elektriciteitsprijzen 
die in België worden toegepast 
Etude relative à l’impact de la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne à l’horizon 2022 sur les 
prix de l’électricité pratiqués en Belgique 
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(A)110908-CDC-1101
08.09.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à la société Société 
Européenne de Gestion de l’Energie S.A. 

(E)110908-CDC-1102
08.09.2011

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de N.V. ZANDVLIET POWER, als gevolg van 
de overname van een gedeelte van haar aandelen door de N.V. BASF Antwerpen 

(B)110908-CDC-1103
08.09.2011

• Beslissing tot goedkeuring van de relevante punten van het transmissiesysteem van de NV Fluxys en van 
de Interconnector (UK) Limited volgens Verordening (EG) nr. 715/2009 
Décision relative à l’approbation des points pertinents du réseau de transport de la SA Fluxys et de 
l’Interconnector (UK) Limited selont le Règlement (CE) n° 715/2009 

(A)110908-CDC-1104
08.09.2011

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan European Energy 
Pooling BVBA 

(A)110908-CDC-1105
08.09.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys LNG voor de toekenning van een vervoersvergunning voor de 
bouw van een tweede aanlegsteiger en bijhorigheden op de Zeebrugge LNG-terminal 

(A)110915-CDC-1108
15.09.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning voor de 
vervoersinstallatie DN150 HD Balen (Olmen) – Leopoldsburg (Immertstraat) 

(z)110915-CDC-1109
24.11.2011

• Consultatieverslag over het ontwerp van besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het 
berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 
Rapport de consultation à propos du projet d’arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant 
les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au réseau d’électricité ayant une fonction de transport 

(z)111124-CDC-1109/1
24.11.2011

• Besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 
voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 
Arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement 
et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une fonction de transport 

(z)111124-CDC-1110/1
24.11.2011

• Verslag van de raadpleging over het ontwerp van besluit tot vaststelling van methoden voor het berekenen 
en vastleggen van de tarifaire voorwaarden voor de aansluiting op en toegang tot het aardgasvervoersnet, 
de opslaginstallaties en de LNG installaties 
Rapport de consultation sur le projet d’arrêté fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions 
tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, installations de stockage 
du gaz naturel et installations de GNL 

(z)111124-CDC-1110/2
24.11.2011

• Besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 
voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie en de 
LNG installatie 
Arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement 
et d’accès au réseau de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations 
de GNL 

(F)111006-CDC-1111
06.10.2011

• Studie over de actualisering van studie (F)101105-CDC-986 betreffende de wijzigingen aan te brengen aan 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van 
de werking en de opvolging van de elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met Richtlijn 2009/72/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG 
Etude relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-986 relative aux modifications à apporter à la loi 
du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement 
et le suivi du marché de l’électricité et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 
et abrogeant la directive 2003/54/CE 

(F)111006-CDC-1112
06.10.2011

• Studie over de actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen 
aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in 
overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG 
Etude relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-984 relative aux modifications à apporter à la loi 
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en vue d’améliorer 
le fonctionnement et le suivi du marché du gaz naturel et conformément à la directive 2009/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 

(F)111013-CDC-1113
13.10.2011

• Studie over de geïnstalleerde capaciteit voor de productie van elektriciteit in België in 2010 en de evolutie 
ervan 
Etude relative à la capacité de production d’électricité installée en Belgique en 2010 et son évolution 

(A)111013-CDC-1114
13.10.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A323-223 
pour le déplacement de la canalisation d’alimentation en gaz naturel de la S.A. Carmeuse à Fosses-la-Ville 

(E)111020-CDC-1115
20.10.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan ENECO 
België B.V. 

(A)111020-CDC-1116
20.10.2011

• Avis relatif à  l’impossibilité pour Elia System Operator NV de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de 
mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires à un prix raisonnable pour l’année 2012 

(E)111020-CDC-1117
20.10.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture à ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. 

(z)111006-CDC-1118
06.10.2011

• Beleidsplan voor het jaar 2012 
Note de politique générale pour l’année 2012 

•�vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be
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(A)111027-CDC-1119
27.10.2011

• Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden die aan de N.V. NORTHWIND 
(voorheen N.V. ELDEPASCO) bij ministerieel besluit van 15 mei 2006 werd toegekend en werd gewijzigd 
bij ministerieel besluit van 24 maart 2010 

(B)111027-CDC-1120
27.10.2011

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement 
voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
Décision sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement d’accès pour le 
stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys 

(B)111103-CDC-1121
03.11.2011

• Beslissing over de door FLUXYS N.V. voorgestelde wijzigingen van het standaardcontract voor de toegang 
van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract”) 
Décision relative aux modifications du contrat standard pour l’accès du client final au réseau de transport 
de gaz naturel (appelé “contrat standard de raccordement”) proposées par la S.A FLUXYS 

(B)111110-CDC-1123
10.11.2011

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende 
de methoden voor congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van de beschikbare capaciteit 
op de koppelverbinding België - Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator relative aux 
méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux responsables d’accès de la 
capacité disponible sur l’interconnexion Belgique France 

(B)111110-CDC-1124
10.11.2011

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging 
van de methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en maandelijkse 
capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals 
vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, evenals met Zwitserland 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator de 
modification des méthodes d’allocation aux responsables d’accès de la capacité annuelle et mensuelle 
disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau français et avec le réseau néerlandais, telles 
qu’établies dans le cadre des initiatives régionales CWE et CSE ainsi qu’avec la Suisse 

(B)111110-CDC-1125
10.11.2011

• Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, 
voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable d’accès proposés 
par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 

(B)111110-CDC-1126
10.11.2011

• Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten, voorgesteld door 
de netbeheerder aan de netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats d’accès proposés par le 
gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 

(B)111124-CDC-1127
24.11.2011

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement 
voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
Décision sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement d’accès pour le 
stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys 

(A)111201-CDC-1128
01.02.2011

• Advies betreffende de respectieve aanvragen vanwege de naamloze vennootschap ELECTRASTAR, de 
tijdelijke handelsvennootschap MERMAID en de naamloze vennootschap NORTHWESTER 2 tot het 
bekomen van een domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark boven de Blighbank 

(F)111208-CDC-1129
08.12.2011

• Studie over de relatie tussen de fysische en commerciële interconnectiecapaciteit op de Belgische 
elektriciteitsgrenzen 
Etude relative à la relation entre la capacité d’interconnexion physique et commerciale aux frontières 
électriques belges 

(C)111208-CDC-1130
08.12.2011

• Proposition sur le calcul de la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire 
du réseau résultant de l’obligation d’achat et de vente des certificats verts en 2012 

(F)111215-CDC-1131
15.12.2011

• Studie betreffende het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de sociale 
openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt 
Etude relative à l’imputation par les gestionnaires de réseau de distribution des frais résultant des 
obligations de service public sociales dans le marché de l’électricité 

(B)111222-CDC-1132
22.12.2011

• Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de 
markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012 
Décision sur la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant les règles de fonctionnement 
du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour l’année 2012 

•�vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be
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