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In 2012 zijn de elektriciteits- en aardgasmarkten in België zeer sterk 

gewijzigd. 

Vooreerst werd het derde Europese energiepakket na een lang 

en ingewikkeld proces omgezet. Hoewel de CREG bijna twee jaar 

lang talrijke stappen heeft ondernomen ten aanzien van de federale 

overheid om de correcte omzetting ervan te verzekeren, heeft ze 

moeten vaststellen dat dit pakket gebrekkig werd omgezet in de 

wet van 8 januari 2012. Dit had nefaste gevolgen voor de onder-

nemingen en de elektriciteits- en gasverbruikers.

Als onafhankelijke regelgevende instantie die moet toezien op de 

essentiële consumentenbelangen en het algemeen belang heeft de CREG bij het Grondwettelijk 

Hof een beroep tot nietigverklaring van deze wet en bij de Europese Commissie een klacht inge-

diend. De CREG werd bij deze aanpak gesterkt door precedenten en arresten van het Grondwet-

telijk Hof, die hebben aangetoond dat het strikt naleven van de principes die op Europees niveau 

werden vastgelegd, steeds gunstig is voor de markt en de consumenten. Het Grondwettelijk Hof 

heeft de CREG in 2012 ook gelijk gegeven door te bevestigen dat de federale overheid en in het 

bijzonder de regulator als enige bevoegd is voor de injectietarieven voor elektriciteit op de distri-

butienetten, zowel wat de toepassing, de vrijstelling als de vastlegging betreft.

In het voorbije jaar vond een echte revolutie plaats op de Belgische gas- en elektriciteitsmarkten. 

Sinds de vrijmaking meer dan 10 jaar geleden is het gedrag van de marktspelers en de winst voor 

de consumenten nog nooit zo sterk veranderd in zo’n korte tijd. Een deel van de winstmarges die 

sommige leveranciers al jaren hanteerden, voornamelijk ten opzichte van de slapende klanten, 

werd naar de consumenten overgeheveld. Volgens de CREG neigt de gemiddelde prijs van de 

elektriciteit- en gascomponent nu naar het gemiddelde van de prijzen in de buurlanden, waardoor 

de doelstelling van de federale regering haalbaar zou moeten zijn.  

Deze belangrijke veranderingen zijn het gevolg van de gedetailleerde studie over de energie-

prijzen die de CREG in januari 2012 heeft uitgevoerd op vraag van de regering.  Tijdens de periode 

waarin de prijzen werden bevroren (van 1 april tot 31 december 2012) heeft de regering nagenoeg 

alle aanbevelingen uit deze studie van de CREG in maatregelen omgezet. Door die maatregelen 

werden verschillende disfuncties afgeschaft, o.a. in verband met de federale bijdrage, de onder-

brekingsvergoedingen voor leveringscontracten en de objectieve indexering van de basisprijs van 

elektriciteit en aardgas. Zo werden maatregelen die de CREG al jaren voorstelde uiteindelijk in de 

praktijk toegepast.

De CREG heeft volgens het model van full ownership unbundling Elia System Operator gecer-

tifi ceerd als beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit en Fluxys Belgium als 

beheerder van het Belgische vervoersnet voor aardgas. Enerzijds beschikken deze twee onder-

nemingen daardoor over een label en zijn ze zichtbaarder en anderzijds hebben de markten nu 

de garantie dat de vervoersnetbeheerders voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid ten 

opzichte van leveranciers en producenten. 

Voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen heeft de CREG de aanvraag van de 

Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit goedgekeurd om een heffi ng toe te passen 

op de kleine decentrale installaties voor de productie van elektriciteit of een slimme meter te 

plaatsen om de afname en de injectie van elektriciteit te meten. Zo werd een punt gezet achter 

1. Voorwoord van de voorzitter 
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1. Avant-propos

de discriminatie ten nadele van de consumenten die niet over zo’n installatie beschikken en kon 

de winstderving worden gedekt die voortvloeit uit de toepassing van de tarieven op een hoeveel-

heid kWh die lager is dan de hoeveelheid die werkelijk via de netten wordt doorgevoerd. Wat de 

transmissie van elektriciteit betreft, heeft de CREG de federale regering voorgesteld het systeem 

te herzien dat Elia verplichtte om de groenestroomcertifi caten voortvloeiend uit de productie 

van elektriciteit aan de hand van hernieuwbare energiebronnen (fotovoltaïsche panelen, onshore 

windmolens, waterkracht en biomassa) tegen een gewaarborgde prijs op te kopen. Aangezien de 

steun aan deze energiebronnen een bevoegdheid is van de gewesten, kon een stijging van de 

tarieven voor de transmissie van elektriciteit worden vermeden dankzij de aangenomen bepalin-

gen. Spijtig genoeg was dit niet het geval voor de toeslag die voortvloeit uit openbaredienstver-

plichtingen die het Waals Gewest aan Elia oplegt voor de steun aan hernieuwbare energie door 

middel van groenestroomcertifi caten, meer bepaald voor fotovoltaïsche panelen; daar kon een 

stijging niet worden vermeden. De CREG heeft de geldende reglementaire bepalingen toegepast 

en heeft in 2012 twee keer een stijging van deze toeslag moeten goedkeuren. Voor 2013 worden 

andere stijgingen verwacht. De CREG had de autoriteiten nochtans gewaarschuwd en vanaf mid-

den 2010 een oplossing voorgesteld voor alle bovenvermelde problemen. 

Voor de distributietarieven heeft de CREG beslist om de tarieven van 2012 te blijven toepassen in 

2013 en 2014 op vraag van de netbeheerders en de regionale regulatoren aangezien die regulato-

ren de bevoegdheid zouden moeten hebben om tegen eind 2014 de tarieven voor de distributie 

van gas en elektriciteit vast te leggen.

Verschillende andere studies, adviezen en voorstellen werden in 2012 uitgewerkt door de CREG. 

Een van de markantste is de studie betreffende de vergoedingsmechanismen voor de productie-

capaciteit van elektriciteit, die de mechanismen analyseert die werden ingevoerd in verschillende 

landen en pistes aangeeft om de federale regering te helpen de nodige bepalingen op Belgisch 

niveau aan te nemen. De studie betreffende de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektri-

citeit van België bij de zeer lage temperaturen van februari 2012 lag mee aan de basis van de 

maatregelen die de regering heeft genomen om het hoofd te bieden aan het risico op een elektri-

citeitsschaarste in de winter. De CREG heeft eveneens initiatieven genomen inzake de omzetting 

in Belgisch recht en de toepassing van de Europese REMIT-verordening betreffende de integriteit 

en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie en de objectivering van de prijsvergelij-

kingsmodules op de Belgische energiemarkt.

De handelingen van de CREG in 2012 bewijzen dat de CREG een centrale rol speelt in de vrij-

gemaakte elektriciteits- en aardgasmarkten, niet enkel als regulator, maar ook als adviesorgaan 

van de overheid. 

Tot slot kan de lezer van onderhavig jaarverslag, indien hij dat wenst, meer te weten komen over 

de genomen maatregelen en de resultaten die de CREG in 2012 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 wetgeving 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 behaald.

François Possemiers
Voorzitter van het Directiecomité

April  2013
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2. Voornaamste wettelijke ontwikkelingen 

Het jaar 2012 werd gekenmerkt door ingrijpende wetswijzi-

gingen op het gebied van gas en elektriciteit.

2.1. De wet van 8 januari 2012  

De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteits-

markt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige produkten en andere door middel van leidin-

gen (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012) is het resultaat 

van talrijke debatten in 2011 en beoogt hoofdzakelijk de om-

zetting in Belgisch recht van het derde Europese energie-

pakket, en in het bijzonder de Europese richtlijnen 2009/72/

EG en 2009/73/EG.

Deze wet brengt veel wijzigingen in de gas- en elektriciteits-

wetten aan. De belangrijkste worden hierna opgesomd.

■ Elektriciteitsproductie

De wet van 8 januari 2012:

-  voert een speciaal mechanisme in voor de compensatie 

van kwartuuronevenwichten van nieuwe productie-installa-

ties van nieuwkomers tijdens de testfase (75 dagen);

-  onderwerpt de defi nitieve of tijdelijke buitenwerking-

stelling van een productie-eenheid aan een voorafgaande 

informatieplicht, voor zover deze niet geprogrammeerd 

was in het ontwikkelingsplan van de netbeheerder;

-  verplicht de CREG om voor de offshore productie jaarlijks 

verslag uit te brengen over de doeltreffendheid inzake kos-

ten van de minimumprijs voor de verplichte aankoop door 

de transmissienetbeheerder van groenestroomcertifi caten 

die door de federale en gewestelijke overheden worden 

toegekend. 

■ Beheer van het transportnet 

-    Zowel voor elektriciteit als voor gas zijn de taken van de 

netbeheerder volledig herschreven. Een belangrijke wijzi-

ging voor elektriciteit is de verplichting van de netbeheer-

der om de coördinatie te verzekeren van het beroep op de 

productie-installaties, rekening houdend met de voorrang 

die moet worden gegeven aan de productie-installaties 

die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, op basis van 

objectieve criteria die door de CREG zijn goedgekeurd; 

de koning is wel bevoegd om de criteria vast te leggen 

waaraan deze productie-installaties moeten voldoen om 

te kunnen genieten van deze voorrang;

-  De netbeheerder dient ook de marktintegratie te bevorde-

ren en zorgt hiertoe voor de coördinatie met de beheer-

ders van de naburige transportnetten met het oog op de 

inwerkingstelling van een gecoördineerde methode voor 

het beheer van de congestie en dient alle nuttige gege-

vens over de grensoverschrijdende uitwisselingen open-

baar te maken;

-  De beheerder van het transmissienet mag zich inlaten 

met productieactiviteiten, maar enkel binnen de grenzen 

van zijn vermogensbehoeften inzake ondersteunende 

diensten; deze activiteit mag enkel worden uitgevoerd via 

trekkingsrechten, na akkoord van de CREG en zonder dat 

de in dit kader geproduceerde elektriciteit mag worden 

gecommercialiseerd;

-  De koning kan voortaan twee vertegenwoordigers van de 

regering aanwijzen binnen de raden van bestuur van de 

netbeheerders, die erop moeten toezien dat de beslis-

singen die er worden genomen niet strijdig zijn met de 

richtsnoeren van het regeringsbeleid inzake bevoorradings-

zekerheid; deze vertegenwoordigers kunnen een (opschor-

tend) beroep indienen bij de minister dat, in voorkomend 

geval, kan leiden tot de vernietiging van de aangevochten 

beslissing;

-  De nieuwe gas- en elektriciteitswetten bevatten regels om 

de vermogensrechtelijke scheiding (ownership unbundling) 

te verzekeren tussen de netbeheerders en de onderne-

mingen die gas en elektriciteit leveren en/of produceren;

-  De transmissienetbeheerders voor gas en elektriciteit 

moeten, vóór hun aanstelling, worden gecertifi ceerd door 

de CREG. De wet van 8 januari 2012 bevat de procedure-

regels voor de certifi cering om te garanderen dat de ei-

genaar van het transportnet de vereisten met betrekking 

tot de vermogensrechtelijke scheiding effectief naleeft; de 

wet van 8 januari 2012 voorziet evenwel dat de netbeheer-

der die op het ogenblik van de inwerkingtreding defi nitief 

is aangeduid, geacht wordt gecertifi ceerd te zijn, ook al 

kan de CREG op elk ogenblik een certifi ceringsprocedure 

starten;

-  Er is een specifi eke certifi ceringsprocedure voorzien wan-

neer de certifi cering wordt gevraagd door een netbeheer-

der waarop een of meerdere personen uit een land buiten 

de Europese Unie controle uitoefenen.

■ Tariefmethodologie en tarieven

-  Conform de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG is de 

CREG nu bevoegd voor de bepaling van de tariefmetho-

dologie en wordt deze niet meer bepaald bij koninklijk 

besluit. Niettemin worden zowel de procedure voor de 

goedkeuring van de methodologie als de inhoud ervan gro-

tendeels omkaderd door de wetgever;

-  De procedure voor de goedkeuring van de tariefmethodo-

logie wordt in gemeenschappelijk akkoord vastgelegd door 

de CREG en de betrokken netbeheerders, of, bij gebrek 

aan een akkoord, door de wet; het ontwerp van metho-

dologie moet aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

worden overgemaakt en de methodologie zelf moet aan de 

betrokken netbeheerders worden meegedeeld ten laatste 

zes maanden vóór de datum van inwerkingtreding. De me-

thodologie mag niet worden gewijzigd tijdens de regule-

rende periode, behoudens akkoord van de netbeheerders;

-  De methodologie die door de CREG wordt vastgelegd 

moet voldoen aan een aantal “richtsnoeren” uit de wet;

CREG Jaarverslag 2012
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-  De tarieven worden door de CREG vastgelegd op voorstel  

van de netbeheerder; bij gebrek aan een akkoord tussen 

de netbeheerders en de CREG wordt de procedure voor 

de goedkeuring van de tarieven door de wet vastgelegd; 

er is onder meer voorzien dat de tarieven tijdens de re-

gulatoire periode enkel kunnen wijzigen op vraag van de 

netbeheerders, in geval van nieuwe diensten of aanpas-

sing van bestaande diensten, of in geval van uitzonderlijke 

omstandigheden;

-  Voor elektriciteit is er een specifi eke procedure voorzien 

voor de tarifering van ondersteunende diensten; volgens 

de wet kan de koning om de bevoorradingszekerheid te ga-

randeren de producenten een openbaredienstverplichting 

opleggen die het volume en de prijzen van de ondersteu-

nende diensten dekt.

■ Gesloten industriële netten

-  Om een onderscheid te kunnen maken tussen de netten 

waarvoor de federale overheid bevoegd is en die waarvoor 

de gewesten bevoegd zijn, voert de wet van 8 januari 2012 

het begrip “gesloten industrieel net” in en beschouwt als 

federaal de gesloten netten die uitsluitend zijn aangesloten 

op het transportnet en – voor elektriciteit – waarvan de 

nominale spanning hoger is dan 70 kV; 

-  Het regime voor het beheer van een gesloten industrieel 

net is soepeler dan dat van een transportnet; de eigenaar 

of beheerder van zo’n net kan dit versoepelde regime 

genieten, hetzij door aanmelding (voor bestaande gesloten 

netten), hetzij door een beslissing van de minister (voor 

nieuwe gesloten netten); de technische conformiteit van 

het gesloten net met het transportnet wordt niettemin al-

tijd gecontroleerd;

-  De regels voor de vastlegging van de tariefmethodologie 

en de goedkeuring van de tarieven zijn in principe niet van 

toepassing op gesloten industriële netten; de wet beperkt 

zich ertoe een aantal richtlijnen op te sommen die de be-

heerders op dit vlak moeten volgen. De gebruikers van 

deze netten kunnen de CREG wel vragen de geldende ta-

rieven te controleren en goed te keuren.

■ Vangnetmechanisme

De wet van 8 januari 2012 voert zowel voor gas als elektrici-

teit een “vangnet” in dat de schommeling van de prijs van 

de energiecomponent van de leveranciers voor de huishou-

delijke klanten en kmo’s zou moeten beperken. 

In het kader van dit mechanisme:

-  Dient de CREG in een gegevensbank elke methodologie te 

registreren die door de leveranciers gehanteerd wordt voor 

de berekening van de energieprijzen, waaronder meer be-

paald de gebruikte parameters en de indexeringsformules;

-  Mag de variabele energieprijs die wordt gefactureerd aan 

de huishoudelijke afnemers en de kmo’s maximum vier 

keer per jaar worden geïndexeerd, de eerste dag van een 

kwartaal;

-  Dient de CREG, na advies van de Nationale Bank van Bel-

gië (NBB), na te gaan of de leveranciers de indexerings-

formules uit het contract correct hebben toegepast bij de 

driemaandelijkse indexeringen voor de kmo’s en huishou-

delijke afnemers; in geval van betwisting kunnen de par-

tijen een beroep doen op een neutraal lid van het Belgisch 

Instituut voor Bedrijfsrevisoren;

-  Moet elke stijging van de variabele prijs voor huishoudelijke 

afnemers en kmo’s die niet het gevolg is van de toepassing 

van de indexeringsformules vooraf worden goedgekeurd 

door de CREG, na advies van de NBB; de CREG beoor-

deelt de stijging aan de hand van objectieve parameters, 

in het bijzonder op basis van een vergelijking met het ge-

middelde van de prijzen die in de zone Noordwest-Europa 

worden toegepast.

Het vangnetmechanisme geldt tot 31 december 2014. 

De Koning kan met een nieuwe termijn van drie jaar verlen-

gen, op basis van een rapport opgesteld door de CREG en 

de NBB; de koning kan eveneens op elk moment besluiten 

om aan het mechanisme een einde te maken als het een 

belangrijk marktverstorend effect heeft; in dit opzicht staan 

de CREG en de NBB in voor een permanente monitoring 

van het mechanisme.

■ Structuur, taken en bevoegdheden van de CREG

-  Formeel bestaat de CREG voortaan uit twee organen, het 

directiecomité en de geschillenkamer; de algemene raad 

blijft evenwel bestaan als onderdeel van de CREG en zijn 

activiteiten worden gefi nancierd door het budget ervan; de 

functionele onafhankelijkheid van het directiecomité ten 

opzichte van de algemene raad wordt wel formeel gega-

randeerd door de wet;

-  Er wordt voorzien in een herroepingsprocedure voor de 

leden van het directiecomité: de ministerraad neemt een 

herroepingsbeslissing, na bindend advies van een tucht-

raad samengesteld uit magistraten gekozen door de Ka-

mer van Volksvertegenwoordigers; de minister zoekt deze 

raad aan in geval van een inbreuk, door een van de leden 

van het directiecomité, tegen de onafhankelijkheidsvoor-

waarden of tegen bepalingen van de gas- en elektriciteits-

wetten of de uitvoeringsbesluiten ervan die op hen van 

toepassing zijn;

-  Het ontwerp van begroting van de CREG, vergezeld van 

een algemene beleidsnota, wordt voorgelegd aan de Ka-

mer van Volksvertegenwoordigers, die hiervoor de leden 

van het directiecomité hoort; het jaarverslag wordt even-

eens voorgelegd aan de Kamer, evenals het huishoudelijk 

reglement van het directiecomité;

-  De onverenigbaarheidsregels voor de leden van de geschil-

lenkamer worden beschreven;
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-  Het huishoudelijk reglement van het directiecomité moet 

de nadere regels omschrijven die van toepassing zijn op de 

motiveringsplicht voor beslissingen van de CREG, op de 

verwerking van de opmerkingen van de betrokken aard-

gas- of elektriciteitsondernemingen en op de openbaar-

making van de beslissingen en voorbereidende akten, met 

inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commerci-

eel gevoelige en/of persoonsgegevens;

-  De gas- en elektriciteitswetten beschrijven de nieuwe be-

voegdheden van de CREG, in het bijzonder de bevoegd-

heden die aan de nationale reguleringsinstanties worden 

toegekend door de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG;

-  Er wordt beschreven dat de CREG verplicht is samen te 

werken met reguleringsoverheden van andere Europese 

lidstaten, met het agentschap voor de samenwerking 

tussen energieregulators (ACER) en de gewestelijke 

reguleringsinstanties;

-  De wet van 8 januari 2012 voert de mogelijkheid in dat 

elke persoon die zich geschaad acht door een beslissing 

van de CREG aan de CREG kan vragen de zaak opnieuw 

te onderzoeken; deze mogelijkheid heeft echter geen op-

schortende uitwerking op een rechterlijk beroep tegen die 

beslissing;

-  De politionele bevoegdheden van de betrokken leden van 

de CREG worden uitgebreid met nieuwe inbreuken op de 

gas- en elektriciteitswetten;

-  Alle bevoegdheden van de minister van Energie of de mi-

nisterraad inzake voogdij over of toezicht op de CREG, in 

het bijzonder in verband met tarieven, worden opgeheven.

■ Rechtsmiddelen

-  Het beroep bij het hof van beroep van Brussel wordt uitge-

breid naar alle beslissingen van de CREG, met uitzondering 

van die met betrekking tot de toegang tot het transportnet 

en de methode voor de toewijzing van interconnectie-

capaciteit waarvoor de raad voor de mededinging bevoegd 

blijft;

-  Op tarifair vlak zijn er specifi eke beroepsgronden voorzien 

tegen de beslissingen die de tariefmethodologie vastleg-

gen of die tarieven goedkeuren: (i) wanneer de beslis-

sing van de CREG de richtsnoeren uit de wet niet in acht 

neemt; (ii) wanneer de beslissing niet in overeenstemming 

is met het algemene energiebeleid, zoals bepaald in de 

wet- en regelgeving; (iii) wanneer de beslissing  niet de 

noodzakelijke middelen waarborgt voor de realisatie van de 

investeringen van de netbeheerders;

-  Nog steeds op gebied van tarieven is een verzoek tot 

opschorting van een beslissing bij het hof van beroep te 

Brussel ontvankelijk zodra de verzoeker een belang heeft, 

zonder dat er voortaan nog sprake hoeft te zijn van een 

moeilijk te herstellen, ernstig nadeel.

2.2.  Rechtsvorderingen van de CREG tegen 
de wet van 8 januari 2012

In het jaarverslag van 2011 had de CREG haar bezorgdheid al 

geuit over het wetsontwerp om het derde energiepakket in 

Belgisch recht om te zetten, ondanks de vele inspanningen 

die ze had geleverd om een ontwerp te laten aannemen dat 

volledig in overeenstemming was met het Europees recht.

Na een doorgedreven juridische analyse bleek dat in de 

gas- en elektriciteitswetten, zoals gewijzigd door de wet 

van 8 januari 2012, de teksten van het derde energiepakket 

zeer gebrekkig werden omgezet. Deze situatie schaadt alle 

marktspelers aanzienlijk, omdat ze voor een grote juridische 

onzekerheid zorgt: enerzijds dreigt de Belgische staat nog-

maals veroordeeld te worden door het Europees hof van 

justitie en anderzijds staat de CREG constant voor een di-

lemma om hetzij de bepalingen uit de richtlijnen direct toe 

te passen, hetzij de bepalingen uit de wet die niet in over-

eenstemming zijn met het Europese recht.

Geconfronteerd met deze juridische onzekerheid was de 

CREG van mening dat het haar plicht was als onafhankelijk 

regulator om alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten die 

tot een correcte en daadwerkelijke omzetting van het derde 

pakket konden leiden. Bij verzoekschrift van 15 juni 2012 

heeft ze dan ook een beroep tot nietigverklaring ingediend 

bij het Grondwettelijk Hof tegen een groot aantal bepalin-

gen van de wet van 8 januari 2012. De zaak is nog steeds 

hangende; het Grondwettelijk Hof zou in principe een arrest 

moeten uitspreken in juni 2013, zijnde binnen een jaar nadat 

de vordering werd ingediend. 

Er moet ook worden vermeld dat de Vlaamse regering even-

eens een beroep tot nietigverklaring tegen de wet van 8 

januari 2012 heeft ingediend. Dit beroep heeft voornamelijk 

betrekking op de verdeling van de bevoegdheden tussen 

de federale staat en de gewesten. In deze procedure is de 

CREG tussengekomen als partij, maar enkel met het doel 

om de bevoegdheden die de wet haar toekent te vrijwaren.

Bovendien heeft de CREG bij de Europese Commissie een 

klacht tegen de Belgische staat ingediend wegens niet-

naleving van haar verplichting om het derde energiepakket 

om te zetten, in toepassing van artikel 258 van het verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie. Deze klacht 

werd op 31 december 2012 nog behandeld door de dien-

sten van de Commissie.

Zowel het verzoek tot nietigverklaring dat werd ingediend bij 

het Grondwettelijk Hof als de klacht wegens niet-nakoming 

werd gepubliceerd op de website van de CREG.

CREG Jaarverslag 2012



9

2.  Voornaamste wettelijke ontwikkelingen  

2.3. De wet van 29 maart 2012

De wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen 

(I) (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012) wijzigt onder 

andere de gas- en elektriciteitswetten evenals de wet van 

8 januari 2012. Deze wet wil enerzijds het vangnetmecha-

nisme wijzigen en anderzijds de opwaartse indexering van 

de variabele elektriciteits- en aardgasprijs verbieden tussen 

1 april 2012 en 31 december 2012.

In hoofdzaak werd het vangnetmechanisme als volgt 

gewijzigd:

-  De parameters voor de indexering van de variabele ener-

gieprijs moeten voldoen aan een exhaustieve lijst van 

toegelaten criteria, vastgelegd bij koninklijk besluit aange-

nomen op voorstel van de CREG; deze koninklijke beslui-

ten – een voor elektriciteit en een voor aardgas – werden 

op 21 december 2012 aangenomen;

-  In het kader van de driemaandelijkse controle van de in-

dexering van de variabele energieprijzen, dient de CREG 

te controleren of elke leverancier een indexeringsformule 

heeft toegepast die voldoet aan de hierboven vermelde ko-

ninklijke besluiten; 

-  Het mechanisme voor de specifi eke administratieve geld-

boete voor het vangnet wordt gewijzigd. 

Anderzijds bevat de wet van 29 maart 2012 modaliteiten be-

treffende de temporele toepassing van het vangnetmecha-

nisme: de datum van inwerkingtreding van de controle van 

de indexering van de variabele energieprijzen door de CREG 

wordt uitgesteld naar 1 januari 2013 en tussen 1 april 2012 

en 1 januari 2013 verbiedt de wet elke opwaartse indexering 

van de variabele energieprijs voor de levering van elektrici-

teit en aardgas. De wet voorziet dat de koning voortijdig een 

einde kan stellen aan de bevriezing van de indexering van de 

variabele energieprijzen bij het ontstaan van een geval van 

overmacht voortvloeiende uit een onvoorzienbare, externe 

en onoverkomelijke oorzaak, of ingeval deze bevriezing een 

ongewenst pervers effect heeft.

Het mechanisme voor de bevriezing van de indexering was 

het voorwerp van een interpretatieve wet van 1 juli 2012 

die ertoe strekte om enerzijds te verduidelijken dat er geen 

enkele indexering mocht worden doorgevoerd vanaf 1 april 

2012 en anderzijds dat een prijsschommeling nog altijd toe-

gelaten was, voor zover de prijzen de initiële grens die werd 

vastgesteld op 1 april 2012 niet overschrijden.

De wet van 29 maart 2012 bevat tot slot enige bepalingen 

die een voortijdige inwerkingtreding van de controle op de 

prijsindexering door de CREG toelaten, in de veronderstel-

ling dat de koninklijke besluiten die moeten worden aange-

nomen op voorstel van de CREG in werking waren getreden 

en vóór 1 januari 2013 zouden kunnen worden toegepast. 

Dit was echter niet het geval aangezien de betreffende ko-

ninklijke besluiten van 21 december 2012 pas op 1 april 2013 

in werking zijn getreden.

2.4. De wetten van 25 augustus 2012

De wetten van 25 augustus 2012 houdende diverse bepa-

lingen inzake energie (I) en (II) (Belgisch Staatsblad van 3 

september 2012) bevatten voornamelijk bepalingen ter be-

scherming van huishoudelijke afnemers en kmo’s.

Vooreerst herneemt en versterkt de wet van 25 augustus (I) 

(om wetgevingstechnische redenen) bepalingen uit de gas- 

en elektriciteitswetten die al in artikel 105 van de wet van 

8 januari 2012 stonden. Het gaat om een aantal zaken die 

de leveranciers moeten vermelden in de afrekenings-, slot- 

en voorschotfacturen, naargelang het geval. De wet verleent 

voorts de huishoudelijke eindafnemers en kmo’s het recht om

een overeenkomst voor de levering van gas of elektriciteit, 

wat de looptijd ervan ook is, op elk ogenblik te beëindigen 

mits een opzegtermijn wordt nageleefd. Ze voorziet even-

eens – net als artikel 105 van de wet van 8 januari 2012 dat 

overigens deed – in de wijziging van het akkoord “De con-

sument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” vóór 

1 januari 2013 of, bij gebrek daaraan, in de goedkeuring van 

een koninklijk besluit om de leveranciers op te leggen (i) de 

aandacht van de consument uitdrukkelijk te vestigen op elke 

wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst in zijn 

nadeel, met de mogelijkheid voor deze laatste om de over-

eenkomst op te zeggen en (ii) de consument de mogelijkheid 

te bieden om de slot-en afrekeningsfacturen uit de eventu-

ele bankdomiciliëring uit te sluiten. Krachtens de wet van 25 

augustus 2012 (II) kan het niet naleven door een leverancier 

van de nieuwe hierboven beschreven wettelijke verplichtin-

gen worden vastgesteld in het kader van een vordering tot 

staking in de zin van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot 

de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet 

betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De wet van 25 augustus 2012 wijzigt eveneens het vang-

netmechanisme door de rol van de Nationale Bank deels op 

te heffen; hij blijft tussenkomen in het kader het toezicht en 

het jaarverslag dat hij, samen met de CREG, moet opstellen 

over het effect van het mechanisme op de markt.

Tot slot wordt er in de elektriciteitswet een artikel 20quater

ingevoegd om de leverancier te verplichten aan de huishou-

delijke eindafnemers en kmo’s ten hoogste de marktprijs 

van de groenestroomcertifi caten of warmtekrachtcertifi ca-

ten verhoogd met forfaitaire transactiekosten door te reke-

nen. Volgens de wet stelt de koning deze transactiekosten 
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vast, na advies van de CREG. De CREG dient te controleren 

of de leveranciers deze verplichting naleven; in geval van 

inbreuken op deze bepaling kan de CREG de leverancier een 

administratieve geldboete opleggen. 

2.5. De wet van 27 december 2012

De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalin-

gen inzake energie heeft ten eerste tot doel het mecha-

nisme van de federale bijdrage inzake elektriciteit aan te 

passen: enerzijds heft ze de gedeeltelijke vrijstelling op van 

de bijdrage die vroeger werd toegekend aan eindverbruikers 

die groene stroom verbruikten; anderzijds voorziet ze dat 

de federale bijdrage voortaan wordt begrensd op 250.000 

euro per verbruikslocatie, ongeacht het verbruikte volume 

(vroeger was deze grens enkel van toepassing wanneer het 

verbruik op de locatie hoger lag dan 250.000 MWh). 

Conform de elektriciteitswet bevestigt de wet van 27 

december 2012 bovendien het koninklijk besluit van 20 

november 2012 tot vaststelling van de bedragen voor 2012 

van de fondsen die bestemd zijn voor de fi nanciering van de 

werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximum-

prijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan be-

schermde huishoudelijke afnemers. Ze bevestigt eveneens 

een wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 

tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale 

bijdrage tot fi nanciering van sommige openbaredienstver-

plichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering 

van en controle op de elektriciteitsmarkt, doorgevoerd bij  

koninklijk besluit van 24 april 2012.

De wet van 27 december 2012 heft tot slot een bepaling 

van de elektriciteitswet op die bij wet van 8 januari 2012 

was ingevoegd en waardoor offshore elektriciteit die niet 

rechtstreeks op het transmissienet was geïnjecteerd niet in 

aanmerking kwam voor de aankoop van groenestroomcer-

tifi caten door de transmissienetbeheerder. Het is belangrijk 

te vermelden dat het beroep tot nietigverklaring en de klacht 

bij de Europese Commissie waarvan sprake in punt 2.2. on-

der meer betrekking hadden op deze bepaling.
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3. Aardgasmarkt

3.1. Regulering 

3.1.1. Levering van aardgas

3.1.1.1. Vergunningen voor aardgaslevering

De levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers 

(distributieondernemingen of eindafnemers van wie de 

aardgasafname aan iedere leveringsaansluiting bestendig 

minimum één miljoen m3 per jaar bedraagt) is onderwor-

pen aan de voorafgaande toekenning van een individuele 

vergunning door de minister van Energie (behalve indien zij 

wordt verricht door een distributieonderneming binnen haar 

eigen distributienet).

De dossiers voor het aanvragen van een leveringsvergun-

ning worden gericht aan de CREG. Zij maakt, na onderzoek 

van de criteria, haar advies over aan de minister van Energie.

In dit kader heeft de CREG in 2012 acht adviezen geformu-

leerd naar aanleiding van aanvragen ingediend door RWE 

Supply & Trading Netherlands, Scholt Energy Control, Eneco 

België, E.ON Belgium, Wingas, Total Gas & Power, Power-

house en ArcelorMittal Energy.

In 2012 bedroeg het totale aardgasverbruik1 185,6 TWh te-

genover 183,4 TWh in 2011. Dit geringe verschil (+1,2%) is 

enerzijds het resultaat van een duidelijke stijging van het 

verbruik van de eindafnemers aangesloten op de distribu-

tienetten (+11,5%) en anderzijds van een aanzienlijke daling 

van het verbruik voor de productie van elektriciteit (eventu-

eel gecombineerd met de productie van warmte) (-10,7%) 

en een beperkte daling van het verbruik van de industriële 

afnemers (-3,3%).

In 2012 hebben zes bijkomende ondernemingen leve-

ringsactiviteiten opgestart op de groothandelsmarkt voor 

aardgas. Voor European Energy Pooling en Progress gaat 

het over volledig nieuwe leveringsactiviteiten. Eni Trading 

& Shipping en Eni gas & power hebben van hun kant de 

activiteiten overgenomen van Distrigas met integratie van 

de activiteiten van Nuon Belgium. Société Européenne de 

Gestion de l’Energie (SEGE) heeft de activiteiten van Air Li-

quide Technische Gassen overgenomen en Wingas GmbH 

die van Wingas Gmbh & Co KG. 

In totaal waren achttien leveringsondernemingen actief op 

de Belgische vervoersmarkt in 2012.

De overname van Nuon Belgium door Distrigas, gevolgd 

door de naamsverandering van deze laatste naar Eni gas & 

power, is nog altijd een afgeleid effect van de golf van fu-

sies, overnames en consolidaties op de energiemarkt die 

in gang werd gezet met de fusie tussen GDF en Suez. Dit 

komt voornamelijk tot uiting in het groeiende aandeel dat 

GDF Suez aanhoudt in de vervoersactiviteit van aardgas, ten 

nadele van Eni gas & power.

Het aandeel van Eni gas & power, de grootse leverancier op 

de groothandelsmarkt voor aardgas, daalde in 2012 opnieuw 

fors en bedraagt 36,9%. Deze vermindering vertegenwoor-

digt een daling met 8,8% ten opzichte van 2011. 

GDF Suez versterkt zijn positie als tweede grootste ship-

per op de markt (+4,5%) en behaalt een marktaandeel 

van 31,9%. 

EDF Luminus boekt een lichte vooruitgang met 1,6% tegen-

over 2011 en behaalt zo een marktaandeel van 10,2%. 

Voor de eerste keer zijn er drie bedrijven die een marktaan-

deel van meer dan 10% halen.

Wingas wordt opnieuw de vierde grootste leverancier met 

een marktaandeel van 4,0% (+0,54% tegenover 2011).

Dan volgen RWE Supply & Trading Netherlands met 3,6% 

(+1,1%) en Lampiris met 3,6% (+1,6%).

E.ON Ruhrgas is de tweede grootste verliezer na Eni gas & 

power NV: zijn marktaandeel bedraagt in 2012 2,3% (-1,2% 

tegenover 2011). 

Air Liquide Technische Gassen, waarvan de activiteiten wer-

den overgenomen door SEGE, behoudt haar marktaandeel 

van 2,0%.

Statoil ziet zijn marktaandeel licht terugvallen tot 1,9% 

(-0,2% ten opzichte van 2011).

Vattenfall Energy Trading Netherlands volgt deze trend 

(1,1% of een vermindering met -0,39%).

Eneco België groeit met 0,46% tot een marktaandeel 

van 1,1%.

De overblijvende marktspelers zijn Energy Logistics & Servi-

ces, Enovos Luxembourg, European Energy Pooling , Gas Na-

tural Fenosa, natGas, Progress en Total Gas & Power. Al deze 

ondernemingen hebben hun marktaandeel zien toenemen in 

2012 maar het blijft telkens onder de 1%.

Op 31 december 2012 waren 34 ondernemingen in het bezit 

van een leveringsvergunning. Daarvan hadden er 18 werke-

lijk capaciteit gereserveerd op het vervoersnet voor de leve-

ring van aardgas aan Belgische eindklanten. Ter vergelijking, 

eind 2007 waren er slechts zes netgebruikers actief op het 

vervoersnet van Fluxys Belgium.

1.  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. 
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Tabel 1: Ondernemingen die in 2012 actief waren in het leveren van gas op de Belgische markt   

Bedrijf Zetel Volume vervoerd in België* in 
2012 (TWh)

Marktaandeel 
in België (%)**

ConocoPhillips Ltd Verenigd Koninkrijk 0 0

E.ON Belgium nv België 0,33 0,19

E.ON Energy Trading SE Duitsland 3,86 2,0

E.ON Ruhrgas AG Duitsland 0,07 0,05

EDF Luminus nv België 19,0 10,2

Electrabel Customer Solutions nv België 0 0

Electrabel nv België 0 0

Eneco België BV Nederland 1,99 1,1

Enel Trade SpA Italië 0 0

Energy Logistics and Services GmbH Oostenrijk 0,25 0,13

Eni Trading & Shipping SpA Italië 0 0

Eni gas & power nv België 68,4 36,9

Enovos Luxembourg SA Luxemburg 0,30 0,16

Essent Belgium nv België 0 0

European Energy Pooling bvba België 0,01 0,003

Exxon Mobil Gas Marketing Europe Ltd Verenigd Koninkrijk 0 0

Gas Natural Fenosa SAS Frankrijk 1,09 0,59

Gazprom Marketing & Trading Ltd Verenigd Koninkrijk 0 0

GDF Suez SA Frankrijk 59,1 31,9

GDF Suez Trading SAS Frankrijk 0 0

Lampiris nv België 6,72 3,6

natGas AG Duitsland 0,23 0,13

Powerhouse BV Nederland 0 0

Progress bvba België 0,04 0,02

RWE Energy Belgium bvba België 0 0

RWE Supply & Trading GmbH Duitsland 0 0

RWE Supply & Trading Netherlands BV Nederland 6,76 3,6

Scholt Energy Control NV Nederland 0 0

SEGE nv België 3,70 2,0

Statoil ASA Noorwegen 3,46 1,9

Total Gas & Power Ltd Verenigd Koninkrijk 0,80 0,43

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV Nederland 1,99 1,1

VNG AG Duitsland 0 0

Wingas GmbH Duitsland 7,42 4,0

*  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). 

** Deze marktaandelen zijn gemiddelde waarden voor het jaar 2012 en geven niet noodzakelijk de toestand op 31 december weer.
 

Bron: CREG
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3.1.1.2. De sociale maximumprijzen  

Na verschillende jaren waarin toepassing werd gemaakt 

van de koninklijk besluiten van 21 januari 2004 tot vast-

stelling van de regels voor het bepalen van de kosten van 

de toepassing van de sociale tarieven door de aardgas- 

en elektriciteitsondernemingen en de tussenkomstregels 

voor het ten laste nemen hiervan, heeft de praktijk op het 

terrein veel moeilijkheden aan het licht gebracht als ge-

volg van grote divergenties in de juridische interpretatie.

Om te komen tot een duidelijker en sneller proces voor de 

controle en goedkeuring van de schuldvorderingen gestort 

aan de elektriciteits- en aardgasondernemingen die be-

schermde huishoudelijke klanten tegen het sociaal tarief 

hebben bevoorraad, heeft de CREG twee voorstellen van 

koninklijk besluit opgesteld tot intrekking en vervanging 

van de twee eerdere koninklijke besluiten. Na overleg met 

de verschillende betrokken partijen werden deze nieuwe 

koninklijke besluiten op 29 maart 2012 afgekondigd.2 Ze 

hebben geleid tot een vermindering van de component 

‘beschermde klanten’ van de federale bijdrage, een admi-

nistratieve vereenvoudiging en de effectieve betaling van 

talrijke schuldvorderingen uit het verleden.   

3.1.1.3.  De evolutie en fundamentals van de 
aardgasprijs  

In september 2012 is de CREG gestart met de publicatie van 

een maandelijkse boordtabel. 

Deze publicatie dient om de betrokken spelers te informeren 

over de belangrijke evoluties op de aardgasmarkt.

Voor de groothandelsmarkt volgt de CREG voornamelijk de evo-

lutie van een aantal fundamentele parameters voor de vorming 

van de gasprijzen op de Belgische en buitenlandse beurzen. 

Sinds oktober werd de gasparameter ZTP (Zeebrugge Trading 

Point) in de tabel ingevoegd als gevolg van de lancering van de 

nieuwe virtuele Belgische spotmarkt door Fluxys Belgium en 

APX-Endex. 

Voor de kleinhandelsmarkt toont de CREG de evolutie van de 

gasprijs voor de residentiële klanten en kmo’s in België en ver-

gelijkt ze die evolutie met die van de buurlanden.

3.1.2. De regulering van vervoer en distributie

3.1.2.1.  Ontvlechting en certificering van netbeheerders 
en corporate governance

A. Ontvlechting van netbeheerders 

Het ontvlechtingsmodel van ownership unbundling werd in 

de Belgische rechtsorde ingevoerd door de omzettingswet 

van 8 januari 2012.

Naast de nieuw ingevoerde ontvlechtingsvoorwaarden van 

het derde energiepakket bleven de bestaande Belgische 

corporate governance-regels van toepassing.

Hoewel de gaswet de certificering van de systeem-

beheerders tevens afhankelijk maakt van de naleving van 

de Belgische corporate governance-regels, heeft de CREG 

zich genoodzaakt gezien om de certificeringsoefening te 

beperken tot de ontvlechtingsvoorwaarden van het derde 

energiepakket (cf. infra onder B). De CREG blijft toezien op 

de naleving van de Belgische corporate governance-regels 

op grond van andere controlebevoegdheden waarover ze 

beschikt (cf. infra onder C).

B. Certificering van netbeheerders  

■ Fluxys Belgium 

Fluxys Belgium heeft zijn certificeringsaanvraag op basis 

van het full ownership unbundling-model ingediend bij de 

CREG. Het ingediende dossier bevatte onder meer de inge-

vulde vragenlijst zoals deze door de Europese Commissie 

werd opgesteld3.

Op 4 juli 2012 heeft de CREG overeenkomstig artikel 10 van 

de gasrichtlijn (omgezet in artikel 8, § 4ter, van de gaswet) 

haar ontwerpbeslissing meegedeeld aan de Europese Com-

missie, die op 13 augustus 2012 haar advies heeft meege-

deeld. In dit advies heeft de Europese Commissie de CREG 

gevraagd om in haar eindbeslissing te onderzoeken:

-  in welke mate de door de CREG in haar ontwerpbeslissing 

gevraagde aanpassing van de statuten van Fluxys Belgium 

gevolgen heeft voor de bestuurders die tegelijk zetelden in 

de bedrijven Fluxys Belgium en Fluxys Holding; en

2.  Koninklijke Besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en elektriciteits-
bedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012). 

3. Vragenlijst voor de certifi cering van transmissienetbeheerders: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/sec_2011_1095.pdf.
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-   in welke mate de deelneming van de N.V. Fluxys & Co, 

voor 100% dochteronderneming van Fluxys Belgium, in 

een partnerschap met de Noorse vennootschap BW Gas 

AW dat eigenaar is van een LNG-schip, compatibel is met 

het verbod in artikel 9, § 1, b), ii) van de gasrichtlijn (name-

lijk dat de transmissienetbeheerder geen directe of indi-

recte zeggenschap of enige rechten mag uitoefenen over 

een producent of leverancier).

Inzake de wijziging van de statuten van Fluxys Belgium 

was de CREG van mening dat deze voor de bestuurders 

die in de twee bedrijven zetelen geen invloed heeft. De bij-

komende voorwaarde die de CREG immers heeft gesteld 

in haar ontwerpbeslissing, zijnde dat de niet-onfhankelijke 

bestuursleden “noch enig recht mogen uitoefenen over een 

bedrijf dat een van de functies van productie of levering uit-

voert”, volgde uit een bezorgdheid dat niet-onafhankelijke 

bestuursleden opdrachten zouden kunnen uitvoeren in 

naam en voor rekening van een aardgasbedrijf dat productie 

of levering heeft als activiteit. Zo zou een niet-onafhankelijk 

bestuurslid van Fluxys Belgium dat een opdracht uitvoert 

voor een aardgasbedrijf actief in productie of levering die 

bijvoorbeeld verband houdt met belangrijke langlopende 

leveringsovereenkomsten of met kredieten verstrekt door 

een aardgasleverancier, een beslissende invloed kunnen 

hebben in het beslissingsproces van Fluxys Belgium op het 

vlak van investeringen.

Wat het LNG-schip betreft dat eigendom is van het part-

nerschap naar Noors recht Partrederiet BW Gas Fluxys DA, 

afgesloten tussen Fluxys & Co en de vennootschap naar 

Noors recht BW Gas AW, heeft de CREG vastgesteld dat 

dit geen schending inhoudt van artikel 9, § 1, b), ii) van de 

gasrichtlijn omdat BW Gas AW geen elektriciteitsbedrijf is 

in de zin van artikel 2.35 van de elektriciteitsrichtlijn, noch 

producent van aardgas of elektriciteit in de zin van artikel 

2.2 van de elektriciteitsrichtlijn, noch een leverancier in de 

zin van artikel 2.8 van de gasrichtlijn.

Op 27 september 2012 heeft de CREG de aanvraag tot cer-

tificering van Fluxys Belgium nv goedgekeurd.

■ Interconnector (UK) Limited  

Op 3 december 2012 heeft de Interconnector (UK) Limited 

eveneens een aanvraag tot certificering op basis van het full 

ownership unbundling-model ingediend bij de CREG. Het in-

gediende dossier bevat onder meer de ingevulde vragenlijst 

zoals deze door de Europese Commissie werd opgesteld in 

september 2011.4 

Overeenkomstig artikel 8, § 4ter van de gaswet beschikt de 

CREG over vier maanden om een ontwerpbeslissing op te 

maken die voor advies aan de Europese Commissie moet 

worden meegedeeld. De aanvraag tot certificering door de 

Interconnector (UK) Limited is het resultaat van een nau-

we samenwerking tussen de CREG en de Britse regulator 

Ofgem. 

C. Corporate Governance 

De CREG heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 

van het corporate governance-comité van Fluxys Belgium nv 

voor het jaar 2011 (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 onpartijdigheid van de beheerders).

In juli 2012 heeft de CREG een eensluidend advies verstrekt 

over de verlenging van een mandaat van een onafhankelijke 

bestuurder binnen Fluxys Belgium nv. 

Conform de wet van 12 april 1965 heeft de CREG daarnaast 

het verslag van de Compliance Officer over het naleven van 

het verbintenissenprogramma door de personeelsleden van 

Fluxys Belgium nv en Fluxys LNG nv in 2011 onderzocht. 

Dit verbintenissenprogramma dient om te garanderen dat 

discriminatie van de netgebruikers en/of categorieën netge-

bruikers uitgesloten is. De CREG heeft hierover geen op-

merking geformuleerd.

De CREG heeft er eveneens op toegezien dat Fluxys LNG 

nv de nodige maatregelen zou nemen om de samenstelling 

en de organisatie van zijn raad van bestuur aan te passen 

om te voldoen aan de bepalingen in de gaswet, zoals gewij-

zigd door de wet van 8 januari 2012.

4. Ibidem noot 3.
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3.1.2.2. Gesloten distributienetten  

De gaswet maakt een onderscheid tussen de gesloten indus-

triële netten die al bestonden vóór de inwerkingtreding van 

de omzettingswet (d.w.z. vóór 21 januari 2012) en de nieuwe 

gesloten industriële netten met het oog op de verwerving 

van de hoedanigheid van beheerder van een gesloten indus-

trieel net.

In de gassector werden op federaal niveau dertien bestaande 

gesloten industriële netten aangemeld bij de staatssecretaris 

voor Energie en de CREG.

3.1.2.3. Technische werking  

A. Vervoersvergunningen voor aardgas

De CREG beschikt over een adviesbevoegdheid voor de ver-

voersvergunningen met betrekking tot het vervoersnet. Om 

zijn aardgasinstallaties te bouwen en uit te baten moet Fluxys 

Belgium een aanvraag tot vervoersvergunning indienen bij de 

Administratie Energie van de FOD Economie, KMO, Midden-

stand en Energie. Voor de aanvraagdossiers die een invloed 

hebben op de distributienetten, overlegt de CREG met de 

betrokken regionale regulator.

In 2011 werden vijf aanvragen voor vervoersvergunningen 

van Fluxys Belgium aan de CREG voor advies voorgelegd. Zij 

heeft een gunstig advies gegeven voor elk ingediend dossier.  

B. Gedragscode  

Aansluiting  

In het kader van de nieuwe gedragscode zoals van kracht 

sinds 15 januari 2011 heeft Fluxys Belgium op 13 juli 2012 

een formele marktbevraging georganiseerd over de wijzi-

gingen in bijlage 1 van de Standaard Aansluitingsovereen-

komst. In het kader daarvan werden ondernemingen die 

rechtstreeks waren aangesloten op het net van Fluxys Bel-

gium gevraagd hun opmerkingen en commentaar voor 31 

augustus 2012 op te sturen.

De Standaard Aansluitingsovereenkomst formaliseert de 

contractuele band tussen Fluxys Belgium en een onderne-

ming die rechtstreeks is aangesloten op het net van Fluxys 

Belgium. De overeenkomst bepaalt de rechten en plichten 

van beide partijen in verband met de aardgasaansluiting en 

ze blijft van kracht zolang de aansluiting fysiek blijft bestaan, 

ook al wordt er geen aardgas afgenomen. De aansluitings-

overeenkomst is een standaardovereenkomst die voor alle 

aangesloten bedrijven dezelfde is. De Franse versie van de 

Standaard Aansluitingsovereenkomst werd op 3 november 

2011 goedgekeurd door de CREG.

De Standaard Aansluitingsovereenkomst bevat verschil-

lende bijlagen. Bijlage 1 bevat de operationele procedures 

(identiek voor alle aangesloten bedrijven), namelijk de regels 

en richtlijnen die op ieder moment moeten worden nage-

leefd, onder meer de technische specificaties voor aard-

gasontvangststations, de operationele procedures voor een 

aardgasontvangststation en de manier waarop de afgeno-

men hoeveelheden worden bepaald.  

Eind 2012 had Fluxys Belgium bijlage 1 van de Standaard 

Aansluitingsovereenkomst, in voorkomend geval aangepast 

aan de resultaten van bovengenoemde marktbevraging, 

niet bij de CREG ter goedkeuring ingediend.

Aardgasvervoer  

Op 10 mei 2012 heeft de CREG het standaard vervoers-

contract voor aardgas, het toegangsreglement en het aard-

gasvervoersprogramma van Fluxys Belgium goedgekeurd 

en zo groen licht gegeven voor de invoering van een nieuw 

vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012. Dit nieuwe vervoers-

model, een Entry/Exit-model, vereenvoudigt de toegang tot 

het vervoersnet van Fluxys Belgium sterk en schept de voor-

waarden om de liquiditeit van de aardgasmarkt te verbeteren.  

Het model voorziet onder andere een eenvoudige toegang 

tot het aardgasvervoersnet voor alle marktspelers, de creatie 

van een handelsplaats waar naast bilaterale handel (OTC) een 

anonieme beurs (exchange) diensten aanbiedt aan de markt-

spelers en een marktgestuurd balanceringssysteem waarbij 

Fluxys Belgium op de anonieme beurs aardgas koopt of ver-

koopt om het net in evenwicht te houden.   

De aangeboden diensten komen in ruime mate tegemoet 

aan de door de CREG vooropgestelde basisprincipes voor 

het nieuwe vervoersmodel. De volgende zaken komen 

overeen:

-  er wordt een breed portfolio van vervoersdiensten aan de 

marktspelers aangeboden;

-  de vervoersdiensten op ingangspunten kunnen onafhan-

kelijk van vervoersdiensten op afnamepunten worden 

gereserveerd;

-  er wordt geen onderscheid gemaakt tussen doorvoer en 

binnenlands vervoer;

-  er kunnen vervoersdiensten voor de duur van minimaal 1 

dag worden gereserveerd;

-  de maximale looptijd voor de reservatie van vervoersdien-

sten op ingangs- en afnamepunten van het vervoersnet 

wordt niet beperkt;

-  het aanbod en de aard (vast, onderbreekbaar) van de ver-

voersdiensten werd door de overgang naar het nieuwe 

vervoersmodel niet gereduceerd;

-  de vervoersdiensten kunnen op eenvoudige wijze worden 

gereserveerd via een elektronisch reservatiesysteem dat 7 

dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking staat; 

-  er werd een virtuele handelsplaats voor aardgas gecreëerd;
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-  alle marktpartijen (dus ook de eindklanten) kunnen op deze 

virtuele handelsplaats op een zeer eenvoudige wijze aard-

gas verhandelen en aansluitend vervoeren naar de door 

hen gewenste bestemming;

-  de toegang tot de vervoersmarkt en de markt voor han-

del in aardgas werd structureel sterk vereenvoudigd en 

verbeterd.

 

Elke netgebruiker die vervoersdiensten wenst te reserveren 

of die toegang wenst tot het informatie- en reservatie  systeem 

van Fluxys Belgium tekent vooraf het standaardcontract voor 

aardgasvervoersdiensten. Dit standaardcontract is het toe-

gangsticket tot het aardgasvervoersnet beheerd door Fluxys 

Belgium. De netgebruiker wordt geregistreerd als klant van 

Fluxys Belgium en kan vanaf de datum van ondertekening 

vervoersdiensten reserveren. De netgebruiker kan al naar-

gelang van zijn behoeften vervoersdiensten reserveren via 

een schriftelijke procedure of via het automatisch reservatie-

systeem dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ter beschikking staat. 

Naast bevrachters, traders en leveranciers krijgt de eindafne-

mer die dat wenst op deze wijze ook toegang tot het aardgas-

vervoersnet en de aardgasbeurs.

De afnamecapaciteit van eindafnemers verbonden aan het 

distributienetwerk hoeft niet meer te worden gereserveerd 

maar wordt door Fluxys Belgium op maandbasis toegewe-

zen. Dit vereenvoudigt heel sterk de toegang tot de resi-

dentiële markt en de kleine en middelgrote bedrijven.  Het is 

voor de leveranciers immers niet langer nodig op voorhand 

afnamecapaciteit voor eindafnemers op het distributienet te 

reserveren, iets wat vroeger vooral voor nieuwkomers op 

de markt een complexe en tijdrovende technische aangele-

genheid was. Bovendien wordt voor iedere bevrachter/leve-

rancier de afnamecapaciteit op dezelfde wijze berekend en 

toegewezen waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd 

en mogelijke discriminatie wordt vermeden.

Opslag  

 

In haar beslissing van 24 november 2011 heeft de CREG 

het standaard opslagcontract, het toegangsreglement voor 

opslag en het opslagprogramma van Fluxys Belgium nv die 

haar op 8 november 2011 per drager werden overgemaakt 

alsook het erratum dat haar op 21 november 2011 werd 

overhandigd, goedgekeurd.

Het model van gegevensuitwisseling tussen de vervoers-

netbeheerder en de netgebruiker (bijlage H van het toe-

gangsreglement voor aardgasvervoer: Dataplatform) 

vertoont enkele belangrijke verschillen met het model van 

gegevens uitwisseling dat voor de opslag werd goedge-

keurd (bijlage H2 van het toegangsreglement voor opslag: 

Elektronisch dataplatform). In het kader van de rationalise-

ring van zijn operationele activiteiten wenste Fluxys Bel-

gium nv de gegevensuitwisseling voor al zijn activiteiten 

te optimaliseren en slechts één enkel dataplatform over 

te houden. De voorkeur ging uit naar de invoering van het 

data platform van het vervoersmodel als standaardplatform, 

zoals goedgekeurd in de beslissing van de CREG van 10 mei 

2012 over de belangrijkste vervoersvoorwaarden. Bijgevolg 

moest het data platform zoals het voor de opslag werd goed-

gekeurd, worden aangepast.

Fluxys Belgium nv heeft de betrokken stakeholders ver-

zocht hun opmerkingen hieromtrent te formuleren aan de 

hand van een formele marktraadpleging over de wijziging 

in kwestie.

Op 10 juli 2012 heeft Fluxys Belgium nv een aanvraag tot 

goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch data-

platform van het toegangsreglement voor opslag dat deel 

uitmaakt van de belangrijkste opslagvoorwaarden voorge-

legd aan de CREG.

De CREG oordeelde dat de wijziging voorgesteld door 

Fluxys Belgium nv een verbetering was. Op 20 september 

2012 heeft de CREG besloten om de aanvraag tot goedkeu-

ring in kwestie goed te keuren. Deze beslissing heeft als 

gevolg dat het dataplatform voor opslag identiek wordt aan 

dat voor het vervoer.

Nadat het met succes de totale capaciteit op lange termijn 

(400 Mm³(n)) heeft kunnen toewijzen voor de opslagdien-

sten voor de maximale toegelaten duur (10 jaar) vanaf het 

opslagseizoen 2012/2013, alsook de totale capaciteit op 

middellange termijn en de jaarlijkse opslagdiensten (280 

Mm³(n)) voor het opslagseizoen 2012/2013 en de totale ca-

paciteit van de opslagdiensten op middellange termijn (100 

Mm³(n)) voor de maximale toegelaten duur (3 jaar), is Fluxys 

Belgium er niet in geslaagd de capaciteit beschikbaar voor 

de jaarlijkse opslagdiensten voor het seizoen 2013/2014 via 

de veiling van 28 november 2012 succesvol toe te wijzen.

De CREG zet zich actief in om samen met Fluxys Belgium 

alternatieven op korte termijn te onderzoeken welke die kun-

nen worden ontwikkeld en aan de markt aangeboden om de 

niet-verkochte capaciteit alsnog te commercialiseren. De op-

slagcapaciteit van Loenhout zou onder meer kunnen worden 

aangewend bij het ontwikkelen van bijkomende flexibiliteits-

diensten ter ondersteuning van ZTP als virtuele handelsplaats. 

LNG

De LNG-infrastructuur in Zeebrugge heeft een hervergas-

singscapaciteit van 9 miljard m³ aardgas per jaar, die Fluxys 

LNG ter beschikking stelt van de terminalgebruikers en die 

berekend wordt op basis van de technische capaciteit van 

de terminalinstallaties en wijzigingen daarvan, in het bijzon-

der de eerste capaciteitsuitbreiding die op 1 april 2008 in 

gebruik werd genomen alsook het project van de tweede 
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capaciteitsuitbreiding die begin 2015 in dienst zou kunnen 

worden gesteld.

Zowel het standaard LNG-contract als het toegangsregle-

ment voor LNG en het LNG-programma dienen door de 

LNG-beheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd aan 

de CREG. Deze sleuteldocumenten kwamen tot stand na 

raadpleging van de betrokken marktpartijen. Fluxys LNG 

heeft hiervoor twee consultatieprocessen gevolgd in 2011 

en in 2012.

In oktober 2012 heeft Fluxys LNG bij de CREG een aan-

vraag tot goedkeuring van drie documenten ingediend: 

het standaard contract voor LNG, het toegangsreglement 

voor LNG en het LNG-programma. In november 2012 heeft 

Fluxys LNG de CREG een brief met een voorstel tot aan-

passing gestuurd. In haar beslissing van 15 november 2012 

heeft de CREG deze drie documenten goedgekeurd. 

De standaardcontracten voor LNG vormen het “toegangs-

ticket” tot het vervoersnet, de vervoersdiensten en alle 

informatieplatformen aangeboden door de beheerder van 

de LNG-installatie.

Het toegangsreglement voor LNG bevat een uitvoerige be-

schrijving van het LNG-model, alle operationele regels en 

procedures betreffende de toegang tot en de onderschrij-

ving van LNG-diensten, regels en procedures betreffende 

aankomst, lossen, ligtijd aan de LNG-installatie, vertrek van 

de LNG-tankers, de toewijzingsregels, de procedure voor 

nominatie en hernominatie, de bepalingen van toepassing 

bij reducties en onderbrekingen, de procedures betreffende 

congestiebeleid, de bepalingen van toepassing bij onder-

houd, de regels betreffende druk en kwaliteit, de procedu-

res voor het meten van hoeveelheden en eigenschappen 

van het LNG en alle regels met betrekking tot de werking 

van de secundaire markt.

Het LNG-programma bevat een gebruiksvriendelijke be-

schrijving van het vervoersmodel en is in de eerste plaats 

de catalogus van de door de LNG-beheerder aangeboden 

LNG-diensten. Verder omschrijft het de wijze waarop de 

LNG-diensten kunnen worden gereserveerd op de primaire 

markt, met inbegrip van de procedure voor het elektronisch 

onderschrijven van LNG-diensten en geeft het informatie 

over de werking van de secundaire markt en de principes 

voor de berekening van het aardgas op voorraad en het aard-

gas van de LNG-beheerder bestemd voor eigen gebruik.

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

A. Vervoersnet

 

a) Tariefmethodologie

De CREG is van mening dat de tariefbepalingen van richtlijn 

2009/72/EG niet correct werden omgezet in de wet van 8 ja-

nuari 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012). Daarom 

heeft ze een beroep tot nietigverklaring van deze wet inge-

diend bij het Grondwettelijk Hof en een klacht ingediend bij 

de Europese Commissie (punt 2. van dit verslag). 

In 2012 is de CREG dan ook de voorlopige tariefmethoden, 

die ze zelf had vastgelegd op 24 november 2011, blijven 

toepassen op de beheerder van het opslag- en vervoersnet 

(jaarverslag 2011, pagina 17).   

De lezer wordt eveneens verwezen naar punt 4.1.3.4. van dit 

verslag dat mutatis mutandis van toepassing is op aardgas.

b) Evolutie van de tarieven

De tarieven van Fluxys Belgium van 1 januari tot en met 30 

september 2012 voor de aansluiting op en het gebruik van 

het vervoersnet alsook voor de opslagdiensten en onder-

steunende diensten zijn identiek aan die van 2011, behou-

dens toepassing van de inflatiegraad.

In september 2012 heeft de CREG beslist om voor de 

periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2015 

nieuwe tarieven goed te keuren, die samenvallen met het 

operationeel worden van het nieuwe Entry/Exit-model waar-

bij ingangs- en afnamecapaciteiten afzonderlijk kunnen wor-

den gereserveerd. Conform verordening (EG) nr. 715/2009 

dienen tarieven voor netgebruikers voor elk ingangs- en 

uitgangspunt van het vervoersnet apart te worden vast-

gesteld. De nettarieven mogen niet berekend worden op 

basis van contractuele paden. De toepassing van deze 

tarieven en dit nieuwe model leidt niet tot een stijging 

van de kosten voor de netgebruiker in vergelijking met de 

situatie vóór 1 oktober 2012.

De tarieven van Fluxys LNG voor 2012 voor het gebruik 

van de installaties van de LNG-terminal in Zeebrugge zijn 

eveneens gelijk aan die van 2011, zonder toepassing van de 

inflatiegraad.

In oktober 2012 heeft Fluxys LNG een geactualiseerd tarief-

voorstel bij de CREG ingediend naar aanleiding van de be-

slissing om te investeren in een tweede aanlegsteiger. Eind 

november 2012 heeft de CREG alle voorgestelde tarieven 

goedgekeurd waaronder die voor de slots en diensten voor 
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het laden van LNG-schepen en vrachtwagens.  Deze nieuwe 

tarieven treden op 1 januari 2013 in werking.

c) Saldi 

In een beslissing van januari 2012 heeft de CREG beslist dat 

de toepassing van de tarieven van Fluxys Belgium in 2008 

en 2009 in overeenstemming was met het regulerend ka-

der aangezien de regularisatierekeningen voor de tarieven in 

de toekomst van Fluxys Belgium eind 2009 respectievelijk 

70.837.726,38 euro vermeldden voor de vervoersactiviteit 

en 9.184.601,30 euro voor de opslagactiviteit.

In een beslissing van mei 2012 heeft de CREG beslist dat de 

toepassing van de tarieven van Fluxys Belgium in 2010 de 

volgende bedragen heeft gegenereerd: 

-  een positief saldo van 47.535.226 euro voor de vervoers-

activiteit, over te boeken op de regularisatierekening;

-  een negatief saldo van -50.228.921 euro voor de opslag-

activiteit, over te boeken op de regularisatierekening;

-  een globale efficiëntie-inspanning van 4.260.942 euro ten 

voordele van de billijke marge, voor de twee gegroepeerde 

activiteiten.

In een andere beslissing van mei 2012 heeft de CREG be-

slist dat de toepassing van de tarieven van Fluxys Belgium 

in 2011 de volgende bedragen heeft gegenereerd: 

-  een positief saldo van 5.137.142 euro voor de vervoersacti-

viteit, over te boeken op de regularisatierekening;

-  een positief saldo van 1.313.310 euro voor de opslagactivi-

teit, over te boeken op de regularisatierekening;

-  een globale efficiëntie-inspanning van 6.285.049 euro ten 

voordele van de billijke marge, voor de twee gegroepeerde 

activiteiten.

B. Distributienetten

a) Tariefmethodologie

De omzettingstermijn van de richtlijnen 2009/72/EG en  

2009/73/EG is op 3 maart 2011 verstreken. Aangezien de 

Belgische staat deze richtlijnen niet tijdig had omgezet in 

Belgisch recht, kon de CREG de bestaande reglementering 

die niet in overeenstemming was met deze richtlijnen, niet 

gewoon blijven toepassen. 

Aangezien deze richtlijnen niet tijdig en correct werden 

omgezet, is de CREG eind 2011 methoden beginnen 

uit te werken voor de berekening en vastlegging van de 

tariefvoorwaar den met betrekking tot de aansluiting en de 

toegang tot de distributienetten en heeft ze op die manier 

een taak uitgevoerd waarvoor ze bevoegd was in overeen-

stemming met het Europese recht.  

Deze methoden dienden om de betrokken netbeheerders 

duidelijke instructies te geven, en dat ruim op voorhand voor 

de nieuwe regulatoire periode 2013-2016. Het was boven-

dien de bedoeling om het evenwicht tussen de belangen 

van de netbeheerders en die van de netgebruikers te her-

stellen, zonder evenwel tabula rasa te maken met de tarief-

methodologie uit het verleden.

De tariefmethoden voorzagen in een duidelijk overzicht van 

de tariefstructuur, van de procedures die de netbeheerders 

moesten volgen bij de voorlegging van verslagen aan de 

CREG en de invoering van een nieuw, verbeterd rapporte-

ringsmodel. Ze bevatten eveneens een model voor de be-

oordeling van maatregelen om kosten te beheersen. Dit 

beoordelingsmodel en de daarbij horende geïdentificeerde 

efficiëntiedoelstellingen moesten ervoor zorgen dat de distri-

butienetbeheerders zowel op korte als op lange termijn pas-

sende stimulansen krijgen om hun efficiëntie te verbeteren.

Eind 2011 was er een openbare raadpleging over de tarief-

methoden via de website van de CREG en het Belgisch Staats-

blad. De CREG heeft eveneens samen met SUMICSID5 een 

benchmarkingmethode ontwikkeld met het oog op de uitwer-

king van verschillende modellen voor comparatieve analyse 

van de distributienetbeheerders in België. De CREG heeft een 

beperkte raadpleging met betrekking tot deze benchmarking-

methode georganiseerd voor de distributienetbeheerders.

Volgens de wet van 8 januari 2012 die de derde richtlijn in 

Belgisch recht omzet, is de uitwerking van een nieuwe ta-

riefmethodologie een van de taken van de CREG. De publi-

catie van deze wet heeft de voortzetting verhinderd van de 

procedure voor de vastlegging van een tariefmethodologie 

die de CREG eind 2011 was gestart. In deze omstandig-

heden heeft de CREG eind april 2012 beslist om de voor 2012 

goedgekeurde tarieven te verlengen tot 31 december 2014.

b) Evolutie van de tarieven

Tabellen 2, 3 en 4 geven een overzicht van de tariefevolu-

ties tussen 2008 en 2012. 

De evolutie 2011/2012 is van dezelfde ordegrootte als de 

evolutie 2010/2011. Er is wel een duidelijke stijging vast-

gesteld van de tarieven voor 2012 van de distributienet-

beheerder RESA Gaz (het vroegere ALG) aan wie sinds 

2008 voorlopige tarieven waren opgelegd. Ze werden in 

2012 naar boven herzien om de overeenstemming met de 

kosten van de netbeheerder te herstellen.  

 

5.  Onderzoek, analyse en advies inzake effi ciëntiebeheer, regulering en risico.
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Tabel 2: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2012, exclusief btw 

Tabel 3: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2012, exclusief btw    

euro/kWh
Professionele klant

2.300 MWh/jaar

DNB 2008
Δ 

2009/2008
20091 Δ 

2010/2009
2010

Δ 
2011/2010

2011
Δ 

2012/2011
2012

GASELWEST 0,003206 2,83% 0,003297 1,32% 0,003340 4,82% 0,003501 2,35% 0,003584

IDEG 0,003606 -7,39% 0,003340 5,10% 0,003510 3,51% 0,003633 3,17% 0,003748

IGH 0,003685 -3,73% 0,003547 0,57% 0,003567 1,31% 0,003614 0,95% 0,003649

IMEA 0,001744 -11,46% 0,001544 1,34% 0,001565 1,25% 0,001585 1,74% 0,001612

IMEWO 0,002737 4,28% 0,002854 1,11% 0,002886 6,42% 0,003071 3,15% 0,003168

INFRAX WEST 0,002341 0,00% 0,002341 0,00% 0,002341 10,78% 0,002593 0,29% 0,002601

INTER-ENERGA 0,003025 0,00% 0,003025 0,00% 0,003025 -11,02% 0,002692 2,51% 0,002760

INTERGEM 0,002388 14,01% 0,002722 2,18% 0,002782 5,69% 0,002940 3,73% 0,003050

INTERLUX 0,005081 -13,61% 0,004389 5,72% 0,004641 4,95% 0,004870 4,03% 0,005066

IVEG 0,002091 0,00% 0,002091 0,00% 0,002091 -8,58% 0,001911 2,32% 0,001955

IVEKA 0,002325 13,38% 0,002636 -6,23% 0,002472 3,58% 0,002560 2,96% 0,002636

IVERLEK 0,002374 4,86% 0,002490 1,15% 0,002518 4,91% 0,002642 3,11% 0,002724

RESA Gaz 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 113,01% 0,004852

SEDILEC 0,003465 -2,52% 0,003377 2,34% 0,003456 2,82% 0,003554 2,39% 0,003639

SIBELGA 0,002666 20,32% 0,003207 6,23% 0,003407 11,63% 0,003803 7,73% 0,004097

SIBELGAS 0,003192 15,08% 0,003673 -2,09% 0,003596 1,72% 0,003658 1,02% 0,003695

SIMOGEL 0,001593 13,61% 0,001810 2,26% 0,001851 0,47% 0,001859 0,40% 0,001867

Gemiddelde 0,002812 2,92% 0,002860 1,24% 0,002901 2,60% 0,002986 9,11% 0,003218

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven
1   Tarieven Gaselwest, Sibelgas, 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 

 Bron: CREG 

euro/kWh
Residentiële klant
23.260 kWh/jaar 

DNB 2008
Δ 

2009/2008
20091 Δ 

2010/2009
2010

Δ 
2011/2010

2011
Δ 

2012/2011
2012

GASELWEST 0,012008 11,46% 0,013384 1,39% 0,013570 4,77% 0,014217 2,36% 0,014553

IDEG 0,012890 8,98% 0,014048 5,06% 0,014758 3,25% 0,015237 2,71% 0,015651

IGH 0,013181 11,60% 0,014710 1,41% 0,014918 1,40% 0,015127 0,71% 0,015233

IMEA 0,009203 -2,00% 0,009019 1,93% 0,009193 1,13% 0,009297 1,87% 0,009471

IMEWO 0,011538 10,94% 0,012800 0,84% 0,012908 6,05% 0,013688 2,88% 0,014083

INFRAX WEST 0,012204 0,00% 0,012204 0,00% 0,012204 9,13% 0,013318 3,73%  0,013814

INTER-ENERGA 0,014607 0,00% 0,014607 0,00% 0,014607 -11,40% 0,012943 -0,88% 0,012829

INTERGEM 0,009782 20,04% 0,011743 1,83% 0,011958 5,46% 0,012611 3,60% 0,013064

INTERLUX 0,013616 -0,76% 0,013512 7,86% 0,014575 6,11% 0,015466 5,08% 0,016251

IVEG 0,009798 0,00% 0,009798 0,00% 0,009798 -4,26% 0,009381 4,50% 0,009803

IVEKA 0,009901 17,33% 0,011617 -5,94% 0,010927 3,40% 0,011299 2,74% 0,011608

IVERLEK 0,010070 9,85% 0,011062 1,18% 0,011192 4,96% 0,011747 3,15% 0,012117

RESA Gaz 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 81,81% 0,018212

SEDILEC 0,012382 10,56% 0,013690 2,64% 0,014052 2,62% 0,014420 2,32% 0,014755

SIBELGA 0,011761 -3,20% 0,011384 7,53% 0,012241 3,77% 0,012703 1,78% 0,012930

SIBELGAS 0,011288 21,60% 0,013726 -3,07% 0,013304 1,46% 0,013498 0,80% 0,013606

SIMOGEL 0,008501 31,00% 0,011136 3,20% 0,011493 1,00% 0,011607 0,89% 0,011711

Gemiddelde 0,011338 8,67% 0,012262 1,52% 0,012454 2,29% 0,012740 7,06% 0,013511

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven
1   Tarieven Gaselwest, Sibelgas, 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)

CREG Jaarverslag 2012



21

3. Aardgasmarkt  

Tussen de verschillende distributienetbeheerders kunnen 

aanzienlijke tariefverschillen worden vastgesteld. Deze ver-

schillen worden enerzijds gerechtvaardigd door topografi-

sche en technische factoren die eigen zijn aan de bevoorrade 

gebieden en anderzijds door de omvang van de openbare-

dienstverplichtingen in de tarieven.  Andere factoren, zoals 

de overdracht van saldi van de voorgaande jaren (bonus/ma-

lus), dragen eveneens bij tot deze tariefverschillen.

Figuren 1, 2 en 3 geven de gemiddelde samenstelling van 

de distributienetkosten weer in Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel.

Tabel 4: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2012, exclusief btw   

euro/kWh
Industriële klant

36.000 MWh/jaar 

DNB 2008
Δ 

2009/2008
20091 Δ 

2010/2009
2010

Δ 
2011/2010

2011
Δ 

2012/2011
2012

GASELWEST 0,000504 12,06% 0,000565 0,19% 0,000566 4,69% 0,000592 2,27% 0,000606

IDEG 0,000785 -6,97% 0,000730 3,66% 0,000757 4,41% 0,000791 2,54% 0,000811

IGH 0,000592 -4,75% 0,000564 1,79% 0,000574 0,59% 0,000577 0,59% 0,000581

IMEA 0,000267 -5,81% 0,000251 1,17% 0,000254 1,23% 0,000258 1,63% 0,000262

IMEWO 0,000624 11,39% 0,000695 0,88% 0,000701 6,15% 0,000744 3,00% 0,000766

INFRAX WEST 0,001151 0,00% 0,001151 0,00% 0,001151 -26,34% 0,000848 0,56% 0,000853

INTER-ENERGA 0,001665 0,00% 0,001665 0,00% 0,001665 -27,16% 0,001213 0,05% 0,001213

INTERGEM 0,000439 8,30% 0,000475 1,94% 0,000484 5,49% 0,000511 3,62% 0,000530

INTERLUX 0,001128 -11,06% 0,001004 4,66% 0,001050 4,13% 0,001094 4,88% 0,001147

IVEG 0,001285 0,00% 0,001285 0,00% 0,001285 -26,62% 0,000943 0,08% 0,000944

IVEKA 0,000534 23,00% 0,000656 -6,09% 0,000616 3,48% 0,000638 2,90% 0,000656

IVERLEK 0,000239 15,64% 0,000277 1,38% 0,000280 4,81% 0,000294 3,12% 0,000303

RESA Gaz 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 58,38% 0,000707

SEDILEC 0,000742 -0,64% 0,000737 1,82% 0,000750 2,67% 0,000771 0,44% 0,000774

SIBELGA 0,000785 68,05% 0,001319 13,80% 0,001501 6,13% 0,001593 6,90% 0,001703

SIBELGAS 0,000220 15,75% 0,000255 -3,03% 0,000247 1,23% 0,000250 0,71% 0,000252

SIMOGEL 0,000945 -1,56% 0,000930 2,52% 0,000954 0,01% 0,000954 1,06% 0,000964

Gemiddelde 0,000727 7,26% 0,000765 1,45% 0,000781 -2,06% 0,000736 5,46% 0,000769

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven
1   Tarieven Gaselwest, Sibelgas, 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 

73,98%

17,80%

5,92%

2,30%

87,62%

6,30% 
4,10%

1,98%

78,35%

4,84%

14,59%

2,22%

 Overbrenging via het net  

 Meet- en telactiviteit

 ODV  

 Heffingen

Bron: CREG

Figuur 1:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Vlaanderen in 2012 voor een T2-klant = 23.260 kWh/jaar 

Figuur 2:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Wallonië in 2012 voor een T2-klant = 23.260 kWh/jaar  

 Overbrenging via het net  

 Meet- en telactiviteit

 ODV  

 Heffingen

Bron: CREG

Figuur 3:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Brussel in 2012 voor een T2-klant = 23.260 kWh/jaar 

 Overbrenging via het net  

 Meet- en telactiviteit

 ODV  

 Heffingen

Bron: CREG
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c) Saldi

Begin 2011 en 2012 heeft de CREG van de distributienet-

beheerders de rapporten ontvangen betreffende de toepas-

sing van hun tarieven in respectievelijk 2010 en 2011. De 

CREG heeft geen beslissing genomen over de gerappor-

teerde saldi wegens de redenen zoals uiteengezet in punt 

d) hieronder.

d)  Studie over de tarieven toegepast tijdens de regula-

toire periode 2009-2012 

Bij afloop van de tarifaire periode 2009-2012 heeft de CREG 

een balans opgemaakt van de tarieven die in deze periode 

zijn toegepast op de distributienetten voor aardgas en elek-

triciteit in België. Daaruit komen verschillende pijnpunten 

naar voren. Vooral de gebrekkige kwaliteit van de regel-

geving zorgde telkens weer voor grote problemen.

Reeds van bij de aanvang gaf de nieuwe meerjarenregu-

lering aanleiding tot bezorgdheid. De reglementaire basis 

is pas zeer laattijdig van kracht geworden (12 september 

2008), waardoor geen optimale voorbereiding mogelijk was 

tegen de startdatum van 1 januari 2009. Bovendien bevatten 

deze tarievenbesluiten belangrijke wijzigingen tegenover de 

oorspronkelijke voorstellen van de CREG. In haar advies had 

de afdeling wetgeving van de Raad van State reeds gewe-

zen op deze afwijkingen en op het feit dat dit indruiste tegen 

de Europese richtlijnen. Desondanks werden de ontwerp-

teksten van de minister ongewijzigd goedgekeurd. 

 

De wetgever heeft een poging ondernomen om deze ge-

breken van de tarievenbesluiten af te dekken door ze te be-

krachtigen6. De bekrachtiging schoot echter haar doel voorbij 

en creëerde integendeel bijkomende onzekerheid. De be-

krachtigingswet werd zelf aangevochten bij het Grondwette-

lijk Hof en is uiteindelijk bij arrest van 12 juli 2012 vernietigd, 

wegens de voorrang van het Europese recht.  

Dit heeft er mee toe geleid dat bij de aanvang van de regula-

toire periode alle distributienetbeheerders (DNB’s) tarieven 

opgelegd kregen die gelijk waren aan de laatst goedgekeur-

de of opgelegde tarieven tijdens het exploitatiejaar 2008. 

In de loop van het exploitatiejaar 2009 hebben EANDIS, 

ORES, SIBELGA, AIEG en AIESH een akkoord bereikt met 

de CREG over de openstaande twistpunten zodat zij over 

goedgekeurde tarieven kwamen te beschikken. Tien DNB’s 

behielden opgelegde tarieven. In de loop van 2010 kreeg de 

Waalse DNB Tecteo na een arrest van het hof van beroep 

goedgekeurde tarieven en vanaf 2011 beschikten ook de 

vier DNB’s van INFRAX over goedgekeurde tarieven voor 

de laatste twee jaar van de regulatoire periode 2009-2012. 

EV/GHA en AGEM werden respectievelijk vanaf 1 juli 2011 

en 1 januari 2012 overgenomen door IVEG en verkregen 

als zodanig dezelfde goedgekeurde tarieven als IVEG vanaf 

dan. Vervolgens was het aan ALG en de stad Waver om met 

de CREG een akkoord te bereiken, waardoor ze hun tarie-

ven goedgekeurd zagen vanaf respectievelijk 1 januari en 1 

april 2012. DNB BA kreeg als enige geen goedkeuring. Met 

ingang van 1 januari 2012 werd deze DNB door de VREG 

erkend als een gesloten distributiesysteem.

Met het oog op de voorbereiding van de nieuwe regulatoire 

periode heeft de wet van 8 januari 2012 de CREG belast met 

het uitwerken van een nieuwe tariefmethodologie. Omdat 

de CREG ervan uitging dat de procedure om tot een goed-

gekeurde tariefmethodologie te komen minimaal twaalf 

maanden vereist, heeft ze eind april 2012 beslist om de be-

staande tarieven te verlengen tot 31 december 2014.

Begin 2011 en 2012 heeft de CREG de rapporten van de 

DNB’s ontvangen over de toepassing van hun tarieven in 

respectievelijk 2010 en 2011. De CREG nam echter geen be-

slissingen over de saldi wegens de volgende redenen:

-  Het bij herhaling onwettig verklaren van de tarievenbeslui-

ten door het hof van beroep te Brussel;

-  De juridische onzekerheid als gevolg van de laattijdige 

omzetting van de Europese regelgeving naar Belgische 

wetgeving;

-  Het gebrek aan tarifaire methodologie. 

De CREG heeft in zeer moeilijke omstandigheden haar taken 

moeten uitvoeren, waarbij ze steeds heeft gestreefd naar 

transparante, kostenreflectieve en niet-discriminatoire tarie-

ven. Om te vermijden dat de regelgevende instabiliteit zich 

na afloop van de periode 2009-2012 zou herhalen – met alle 

onzekerheden vandien – blijft een correcte en doorgedreven 

omzetting van het derde energiepakket absoluut noodzakelijk.

3.2. Mededinging

3.2.1.  Prijsmonitoring op groot- en 
kleinhandelsniveau

3.2.1.1. Studies uitgevoerd door de CREG in 2012

Studie over de energieprijzen in de periode 2009-2011

In januari 2012 heeft de CREG een studie uitgevoerd als ant-

woord op de gezamenlijke vraag van de minister van Econo-

mie en de staatssecretaris voor Energie over de hoogte en 

de evolutie van de energieprijzen.

De studie neemt als referentie de elektriciteits- en aard-

gasprijzen voor de periode 2009-2011 en is gebaseerd 

op de keuze van typeklanten. Het voordeel hiervan is dat 

6  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.
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een vergelijking met de buurlanden (Nederland, Duitsland, 

Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) binnen eenzelfde werkka-

der kan plaatsvinden. 

De studie bekijkt de verschillende componenten van de eind-

prijs (commodity, vervoer, distributie, heffingen, toeslagen en 

belastingen) die de uiteindelijke totaalfactuur bepalen.  

Uit de analyse is gebleken dat de Belgische verbruiker zowel 

voor gas als elektriciteit een hogere factuur heeft dan de 

verbruikers uit de buurlanden. 

Bijgevolg heeft de CREG de volgende aanbevelingen 

geformuleerd:

 

-  Het substantiële kostenvoordeel voor de nucleaire produ-

centen dient te verdwijnen indien men een gelijk speel-

veld wenst te creëren op het productiesegment. De 

nucleaire bijdrage dient daarom te worden opgetrokken 

tot 1,2 miljard euro voor 2012 en in de verdere toekomst 

dient het systeem bestendigd en versterkt te worden tot 

concurrentie mogelijk is;

-  De ondersteuning aan hernieuwbare energie dient verfijnd 

en gedifferentieerd te worden zodat de uitgevoerde pro-

jecten een correcte vergoeding ontvangen opdat zo veel 

mogelijk projecten worden gerealiseerd; 

-  De contracten voor de levering van aardgas moeten ge-

baseerd worden op parameters die een link hebben met 

aardgas en die niet langer gekoppeld zijn aan de prijzen (en 

evolutie) van ruwe aardolie;

-  Voor de vangnetregulering dient alleen de CREG bevoegd 

te zijn voor het controleren van de prijsformules die door 

de leveranciers worden aangeboden aan de klanten die 

aangesloten zijn op het laagspanningsnet en het lage-

druknet. De CREG stelde voor om de prijzen aan deze klan-

ten gedurende negen maanden te blokkeren totdat ze alle 

prijsformules heeft kunnen onderzoeken en goedkeuren. 

Na deze negen maanden moet de CREG bevoegd blijven 

om deze materie verder te volgen en, op basis van objec-

tieve parameters, in te grijpen waar zij dat nodig acht; 

-  De distributienettarieven zijn een belangrijke kostencom-

ponent in de totaalfactuur van de eindverbruiker. Voor elek-

triciteit zijn deze tarieven zelfs de belangrijkste post (35 tot 

45% van de factuur). De CREG heeft daarom aanbevolen 

om de richtsnoeren met betrekking tot de tariefmetho-

dologie uit de elektriciteits- en gaswet te verwijderen en 

om haar de mogelijkheid te geven om effectief in te grij-

pen in deze materie. Daartoe kan de CREG terugvallen op 

benchmarkmethodes die kunnen leiden tot een kosten-

reductie en bijgevolg een tariefreductie;  

-  De federale bijdrage is in absolute termen over de periode 

2009-2011 verdubbeld.  De CREG heeft de voorstellen van 

koninklijk besluit tot wijziging van de compensatiewijze 

van de leveranciers opgesteld, die de toeslag beschermde 

klanten hebben doen dalen.

Sommige van deze aanbevelingen zijn opgenomen door de 

beleidsmakers (cfr. de blokkering van de variabele energie-

prijzen voor de residentiële klanten en kmo’s tijdens een pe-

riode van negen maanden), andere aanbevelingen, zoals de 

hoogte van de nucleaire taks, werden niet gevolgd.

Studie over de verhouding tussen kosten en prijzen op 

de Belgische aardgasmarkt in 2011

Deze studie die in juni 2012 werd uitgevoerd, analyseert de 

prijzen en kosten op het vlak van invoer, doorverkoop (resel-

lers) en levering (huishoudelijke klanten en kmo’s < 1 GWh/

jaar, ondernemingen tussen 1 en 10 GWh/jaar, ondernemin-

gen van meer 10 GWh/jaar, elektriciteitscentrales). 

Uit de studie blijkt in het bijzonder dat de aardolieprijs niet 

meer overheerst bij de vastlegging van de invoerprijzen op 

de Belgische markt.  Meer dan 75% van de doorverkoop-

prijzen (op de groothandelsmarkt) en verkoopprijzen aan de 

residentiële klanten worden daarentegen nog altijd geïn-

dexeerd op basis van de olieprijs. De olieprijs blijft de prijs 

van de historische leveranciers op de residentiële en kmo-

markt dan ook bepalen. 

De CREG merkt op dat de leveranciers die hun gas kopen 

en verkopen op basis van een gasindexering hun residenti-

ele afnemers en kmo’s merkbaar lagere prijzen bieden dan 

de leveranciers die gebruik maken van een indexering op 

basis van de olieprijs. 

De CREG stelt eveneens vast dat de brutoverkoopmarges 

voor de levering aan de residentiële afnemers en kmo’s over 

het algemeen ruim zijn en op een vrijwel identiek peil lig-

gen en dit zowel voor de leveranciers die een olie-indexe-

ring toepassen als voor diegene die een aardgasindexering 

toepassen. 

De gemiddelde marges en verkoopprijzen voor de industri-

ele afnemers zijn daarentegen vrij laag. 

De gemiddelde leveringsprijs aan de elektriciteitscentrales 

ligt op een nog lager peil, onder meer dankzij de steenkool-

indexering voor een gedeelte van het volume. 

Tot slot is uit de studie ook gebleken dat de facturen aan 

de industriële klanten bij bepaalde leveranciers nog steeds 

lacunes bevatten, in het bijzonder inzake transparantie van 

de conversie m³ naar kWh of nog wat het detail van de ver-

voerscomponent betreft. 
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Studie over de componenten van de aardgasprijzen tus-

sen januari 2007 en juli 2012

Deze studie van september 2012 analyseert de evolutie van 

de aardgasprijs aan de eindafnemers voor de periode tus-

sen januari 2007 en juli 2012. Ze gaat na hoeveel de verschil-

lende componenten bijdragen aan de prijsevoluties.

De prijs aan de eindgebruiker is gestegen met 408,07 euro 

(+36,34%) in Vlaanderen, met 503,32 euro (+44,39%) in Wal-

lonië en met 386,43 euro (+32,80%) in Brussel voor een huis-

houdelijke klant (typeklant T2: 23.260 kWh/jaar). De volgende 

grafiek7 geeft de oorzaak van deze prijsstijgingen weer.

met 59,64 euro (+23,34%) in Brussel. Dit is te wijten aan de 

overdrachten van de tekorten van de afgelopen jaren, aan de 

gestegen openbaredienstverplichtingen en aan de invoering 

van de meerjarentarieven. Het vervoersnettarief is gedaald 

met 2,33 euro (-6,25%) in de drie gewesten.

De openbare heffingen zijn in Vlaanderen gestegen met 

11,64 euro (+140,03%), met 54,19 euro (+614,99%) in Wal-

lonië en met 21,95 euro (+73,16%) in Brussel. Deze stijging 

is hoofdzakelijk te wijten aan de gestegen federale bijdrage 

en toeslag beschermde klanten (+6,98 euro) en een nieu-

we heffing in Wallonië (retributiereglement vanaf 2011) en 

Brussel (toeslag ODV vanaf 2012). Tenslotte is het onder-

deel btw en energiebijdrage gestegen met 69,54 euro 

(+32,06%) in Vlaanderen, met 85,46 euro (+39,06%) in Wal-

lonië en met 65,27 euro (+28,74%) in Brussel.

De prijs aan de eindgebruiker voor een kmo (typeklant 

T4: 2.300.000 kWh/jaar) is gestegen met 31.698,48 euro 

(+45,51%) in Vlaanderen, met 34.588,58 euro (+49,48%) in 

Wallonië en met 34.162,56 euro (+47,15%) in Brussel. 

7 De all-inprijs  van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-intarief van juli 2012 te komen.

Deze evoluties worden gedreven door de stijging van de 

energieprijs, het distributienettarief, de openbare heffingen 

en de btw op deze tarieven. 

De energieprijs is gestegen met 241,90 euro (+38,51%) in 

juli 2012 ten opzichte van januari 2007. De evolutie van de 

indexeringsparameters liggen aan de basis van deze stijging.

Het distributienettarief is gestegen met 87,33 euro (+37,71%) 

in Vlaanderen, met 124,10 euro (+51,51%) in Wallonië en 

Figuur 4:  Gemiddelde evolutie van de componenten van de 

aardgasprijs per gewest (T2-klant) (01/2007-07/2012)
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De energieprijs voor een typeklant T4 is gestegen met 

27.828,01 euro (+47,26%) en maakt dezelfde evolutie door als 

bij een huishoudelijke klant. De stijging van het distributienet-

tarief, +1.668,68 euro (+29,81%) in Vlaanderen, +3.205,69 

euro (+54,63%) in Wallonië en +3.383,77 euro (+53,92%) 

in Bussel, is echter kleiner doordat de kosten van openbare-

dienstverplichtingen vooral worden toegewezen aan huis-

houdelijke verbruikers. Daarnaast zijn de openbare heffingen 

minder sterk gestegen in Wallonië dan bij huishoudelijke klan-

ten doordat de nieuwe retributieheffing degressief is.

3.2.1.2. Vangnet  

Databanken met de energieprijzen

Wat de levering aan residentiële klanten en kmo’s betreft, 

bepalen de elektriciteits- en gaswet sinds de omzettingswet 

van 8 januari 2012 dat de CREG voor elke leverancier die 

in België actief is en in overleg met hen, voor elk variabel 

contracttype en voor elk nieuw contracttype, een databank 

moet aanleggen om de methodologie te registreren voor 

de berekening van de variabele energieprijzen, waaronder 

de indexeringsformules en de parameters die ze hanteren. 

Hiertoe en om deze databank up-to-date te houden, baseert 

de CREG zich op de informatie die publiek toegankelijk is 

(websites van de leveranciers) alsmede op de informatie die 

de leveranciers elke maand aan de CREG moeten overmaken. 

Deze databank bevat naast de variabele componenten even-

eens alle producten met een vaste energiecomponent.

Alle elementen uit de prijsformule van de energiecompo-

nent (abonnement, indexeringsparameters en daarbij ho-

rende coëfficiënten, bijdragen hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling) worden afzonderlijk opgenomen in 

de databank. De energiecomponent van de jaarfactuur wordt 

vervolgens berekend voor bepaalde klantentypes8 aan de 

hand van een relevant jaarverbruik. 

De resultaten worden aan de hand van steekproeven verge-

leken met de resultaten uit de berekeningsmodules van de 

leveranciers en de bestaande prijsvergelijkingsmodules. 

De omzettingswet van 8 januari 2012 bepaalt eveneens dat 

de CREG een permanente vergelijking uitvoert van de ener-

giecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas 

aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s met het gemid-

delde van de energiecomponent in de buurlanden.

In het kader van haar algemene controletaak en van haar bij-

zondere reguleringstaak inzake het vangnet, heeft de CREG 

een permanente databank uitgewerkt met de energieprijzen 

in de buurlanden (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk). De methodologie die het consultancybureau Fron-

tier Economics had uiteengezet in zijn studies International 

comparison of electricity and gas prices for households en In-

ternational comparison of electricity and gas prices for com-

merce and industry werd gebruikt als referentiekader. In de 

loop van het jaar heeft de CREG de methodologie verfijnd. 

Naast de energiecomponent volgt de CREG op die manier 

maandelijks de all-inprijzen (totaalfactuur) in België en de 

buurlanden. 

De resultaten van de CREG worden daarnaast per land ge-

controleerd door ze te vergelijken met de resultaten verkre-

gen via de prijssimulatoren van de buurlanden. 

De belangrijkste vaststellingen en evoluties worden geïllus-

treerd en besproken in de maandelijkse publicatie “Overzicht 

en evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de re-

sidentiële klanten en kmo’s”. Deze publicatie geeft enerzijds 

een overzicht per regio van de beschikbare actieve producten 

en de actieve producten die niet meer beschikbaar zijn (sla-

pende producten) en anderzijds bevat ze een vergelijking van 

zowel de all-inprijzen als de energiecomponent in België met 

die van de buurlanden.

Richtlijnen betreffende de tijdelijke bevriezing 

van de indexeringen van de variabele gas- en 

elektriciteitscontracten 

 

Via de wet van 8 januari 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 januari 

2012)  introduceerde de wetgever de “vangnetregulering” bin-

nen de elektriciteits- en aardgassector. Deze vangnetregulering 

richt zich specifiek naar de variabele energieprijzen voor huis-

houdelijke eindafnemers en kmo’s. 

Waar artikel 108 van de wet van 8 januari 2012 voorzag in een 

inwerkingtreding van de vangnetregulering op 1 april 2012, 

werden via de wet houdende diverse bepalingen zoals aan-

genomen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 22 maart 2012 een aantal wijzigin-

gen aan de vangnetregulering aangebracht. Concreet betreffen 

deze wijzigingen: een tijdelijke bevriezing van de indexeringen 

van de variabele gas- en elektriciteitscontracten en de introduc-

tie binnen de elektriciteits- en aardgasmarkt van objectieve, 

transparante en niet-discriminerende indexatieparameters. 

Aangezien de CREG overstelpt werd met vragen van verschil-

lende marktspelers heeft ze beslist om ze via richtlijnen zo goed 

mogelijk te informeren.  

8 Bijvoorbeeld: Elektriciteit residentiële afnemer: 3.500 kWh/jaar, enkelvoudige meter. Aardgas kmo: 100.000 kWh/jaar.
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Advies over een voorstel van ministerieel besluit tot 

vastlegging van maximumprijzen voor de levering van 

aardgas aan de residentiële eindklanten

In voorbereiding van de ministerraad van 30 november 2012 

heeft de vice-eersteminister die bevoegd is voor economie 

aan de CREG gevraagd een advies te formuleren over zijn 

voorstel van ministerieel besluit tot vastlegging van maxi-

mumprijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële 

eindklanten.  

In haar advies van 29 november 2012 stelt de CREG dat het 

invoeren van maximumprijzen, op basis van artikel 15/10, § 1 

van de gaswet, een efficiënt mechanisme is om het niveau 

van de gasprijzen die worden toegepast in België tot het 

gemiddelde van de toegepaste prijzen in de buurlanden te 

herleiden. Aldus zou deze door de regering nagestreefde 

doelstelling kunnen bereikt worden aan de hand van een 

maximumprijs die per kwartaal wordt berekend op basis van 

de formule TTF + 12 euro/MWh, waarbij TTF overeenstemt 

met het aritmetische gemiddelde uitgedrukt in euro/MWh 

van de referentieprijzen vastgesteld aan het einde van de dag 

(“end of day”) voor de “quarter ahead”-contracten (leverings-

contracten voor aardgas voor leveringen tijdens het volgende 

kwartaal) op de TTF-marktplaats die op www.apxendex.

com worden gepubliceerd in de loop van het kwartaal dat 

voorafgaat aan de leveringsperiode.

Op 30 november 2012 heeft de ministerraad beslist momenteel 

niet in te grijpen op de markt en de leveranciers een laatste kans 

te geven. Zij moeten hun prijzen tegen 1 januari 2013 aankondi-

gen. Indien zou blijken dat de prijs voor historische contracten 

hoog blijft, dan zal de regering de nodige maatregelen treffen 

om de prijzen op het niveau van de buurlanden te brengen.  

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

Studie over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgi-

sche energiemarkt  

Prijsvergelijkingsmodules (PVM’s) voor elektriciteit en aard-

gas op de Belgische energiemarkt hebben sinds enkele ja-

ren hun online intrede gedaan. De PVM vormt een belangrijk 

communicatiekanaal tussen de klant en de leverancier en 

creëert een level playing field voor grote en kleinere markt-

spelers, die niet over dezelfde communicatie- en publicitaire 

budgetten beschikken.

De studie geeft een beschrijving van de PVM’s op de Bel-

gische energiemarkt, namelijk (i) de PVM’s van de gewes-

telijke regulatoren (BRUGEL, VREG en CWaPE), die zich 

voornamelijk kenmerken door hun neutrale en niet-commer-

ciële karakter; maar ook (ii) de PVM’s die uitgaan van privé-

initiatieven (MijnEnergie, Aanbieders.be, Test-Aankoop, enz.) 

die over het algemeen het grootste aanbod aan (zoek)opties 

bieden voor de bezoeker. 

De studie lijst tien basiscriteria op voor PVM’s die volgens de 

CREG de basis vormen voor een kwalitatieve PVM. Naarge-

lang een PVM op meer criteria goed scoort, zal de module 

de consument in staat stellen betere keuzes te maken bij het 

veranderen van leverancier. Deze criteria zijn:

Het meer robuust maken van de simulatieresultaten is een 

van de belangrijkste uitdagingen voor de PVM’s. Dit kan 

door in de simulatie rekening te houden met een gewo-

gen gemiddelde van de voorbije twaalf maanden van de 

indexatieparameter(s) in de prijsformule.

Werken op basis van een gemiddelde waarde over de laat-

ste twaalf maanden laat toe om rekening te houden met de 

SLP-curve9 die gebruikt wordt voor de slotfactuur. De gas- en 

elektriciteitsvolumes worden niet tegen een uniform ritme 

verbruikt in de loop van het jaar: in een wintermaand leiden 

de kortere dagen en lagere temperaturen tot een hoger gas- 

en elektriciteitsverbruik dan tijdens een zomermaand. 

Voor de facturering houden de leveranciers rekening met deze 

fysieke realiteit en berekenen ze de gemiddelde jaarprijs op 

basis van een weging van de maandelijkse prijzen op basis van 

de SLP-curve.  Grosso modo weegt de prijs van de maand juli 

slechts voor 7% op de jaarprijs voor elektriciteit, terwijl de prijs 

van de maand december voor 10% op de jaarprijs weegt.  Voor 

gas is deze vaststelling meer uitgesproken: voor een residen-

tiële klant die verwarmt op gas, kan de prijs van de maand juli 

9.  De SLP-profi elen of typeverbruiksprofi elen worden op de vrijgemaakte elektriciteits-en gasmarkt gebruikt voor de facturering van de afname van verbruikers die niet zijn uitgerust met een van op 
afstand opgenomen meter.
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slechts voor 1% op de jaarprijs wegen, terwijl de prijs van de 

maand december tot 20% op de jaarprijs kan wegen. 

De CREG beveelt deze nieuwe methodologie aan (punt 

3.2.3. en 4.2.3. van dit verslag) en wordt hierin gesteund door 

FEBEG.

Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkings-

websites voor elektriciteit en gas    

De CREG heeft in navolging van haar voorstel in de hierboven 

besproken studie in december 2012 een ontwerp van beslis-

sing opgesteld inzake een charter voor goede praktijken voor 

prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor resi-

dentiële gebruikers en kmo’s. Dit charter is gebaseerd op de 

criteria waaraan een kwalitatieve prijsvergelijker zou moeten 

voldoen, zoals omschreven in voormelde studie.

Het charter is geschreven voor alle dienstverleners, ongeacht 

of de prijsvergelijkingswebsite wordt aangeboden door een 

publiekrechtelijke of een private organisatie, aangezien de 

modaliteiten en de informatieverstrekking voor de gebruiker 

gelijkaardig moeten zijn, onafhankelijk van het type prijsver-

gelijker dat gebruikt wordt.

Dienstverleners zullen dit charter op vrijwillige basis kunnen 

onderschrijven, waardoor zij zich ertoe verbinden om de goe-

de praktijken te volgen. Op de prijsvergelijkingswebsite zal 

dan worden aangeduid of het charter werd ondertekend, met 

verwijzing naar de tekst ervan. In het geval dat de dienstverle-

ner het charter heeft getekend en later zou blijken dat hij niet 

voldoet aan de bepalingen van dit charter, gelden de sancties 

voorzien in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktij-

ken en consumentenbescherming. 

In 2013 wordt een defnitieve beslissing verwacht.

De REMIT-verordening 

Met de REMIT-verordening zal de CREG zich op een belang-

rijk nieuw werkterrein begeven (zie Jaarverslag 2011, p. 37-

38). De verordening is afkomstig van de Europese Unie, maar 

voor de nadere uitvoering ervan is een reeks maatregelen 

in de verschillende lidstaten nodig. In haar studie van 6 sep-

tember 2012 heeft de CREG onderzocht welke wetgevende 

maatregelen in België moeten worden genomen om REMIT 

correct te implementeren tegen 29 juni 2013.

Daarbij werd vastgesteld dat de bevoegdheden waarover de 

CREG thans beschikt niet afdoende zijn. Op het vlak van op-

sporing en onderzoek moet de CREG meer informatie kunnen 

opvragen bij eindgebruikers en moeten haar officieren van ge-

rechtelijke politie bevoegd worden om inbreuken op REMIT 

op te sporen. Het beroepsgeheim van CREG-directeurs en 

personeel moet zodanig worden aangepast dat het de door 

REMIT voorziene informatieoverdrachten toelaat. Verder moet 

de CREG de mogelijkheid krijgen om aan de rechtbank te 

vragen bepaalde activa in beslag te nemen of een tijdelijk be-

roepsverbod op te leggen. Ook moet het bestaande systeem 

van administratieve geldboetes aanzienlijk worden versterkt 

(invoering van dwangsommen en verhoging van de boetes).

Op het vlak van huiszoekingen en inbeslagnames voorziet 

de huidige wet dan weer in een ontoereikende rechtsbe-

scherming. Dergelijke operaties moeten afhankelijk worden 

gesteld van de voorafgaande toestemming van een gewone 

rechter (geen onderzoeksmagistraat), en na afloop moet de 

mogelijkheid bestaan om de acties van de CREG in dit raam 

gerechtelijk te toetsen.

Tenslotte moet de wetgever beslissen of het aangewezen is 

voor bepaalde taken te voorzien in een samenwerking tussen 

de CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit of de Auto-

riteit voor Financiële Diensten en Markten.

3.2.3. Aanbevelingen voor de leveringsprijs

Op 1 augustus 2012 heeft de CREG, met toepassing 

van artikel 15/10bis, § 4bis van de gaswet, de regering 

een voorstel overgemaakt voor een exhaustieve lijst van 

toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door 

elk van de leveranciers van de indexeringsparameters 

voor gas. Dit voorstel werd uitgewerkt na een openbare 

raadpleging.

Op basis van dit voorstel kunnen de variabele energie-

prijzen die aan de residentiële klanten en kmo’s gefac-

tureerd worden enkel nog evolueren op basis van de 

beursnoteringen van de gasmarkt, waarbij de naam van 

de gebruikte parameters duidelijk verwijst naar de ele-

menten op basis waarvan ze zijn berekend.

Op eigen initatief en om de vergelijkbaarheid en trans-

parantie van de energieprijzen te bevorderen, werd dit 

voorstel aangevuld met de aanbeveling van diverse maat-

regelen die moeten worden genomen betreffende de prijs-

simulatoren (punt 3.2.2. van dit verslag) en de inhoud van 

de facturen10 (bv. de optionele diensten moeten apart op de 

factuur worden vermeld, uitleg over de switchprocedure). 

De regering heeft het voorstel van de CREG gevolgd met 

het koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling 

van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de in-

dexering van de gasprijzen door de leveranciers en heeft 

een overgangsperiode ingevoerd die loopt tot eind 2014 

en waarin de indexering op basis van de olieprijzen moge-

lijk blijft voor sommige leveranciers.

10. Het ontwerpvoorstel, de antwoorden op de raadpleging, het resultaat ervan en het eindvoorstel zijn te vinden op www.creg.be in de rubriek Gas/Openbare raadplegingen.

CREG Jaarverslag 2012
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medewerking verleend aan de informatiecampagne “Durf 

vergelijken!” die als doel had de consumenten te helpen de 

elektriciteits- en gasprijzen tussen de leveranciers te vergelij-

ken (punt 5.7. van dit verslag).

Aanvullend wordt de lezer verwezen naar de werkzaamheden 

die de CREG heeft verricht in het kader van de werkgroepen 

van de CEER en de Europese Commissie die de aspecten 

in verband met de consumentenbescherming op energievlak 

behandelen (punt 5.8.3. van dit verslag).

3.4. Bevoorradingszekerheid

3.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag 
en aanbod  

A. Aardgasvraag

In 2012 bedroeg het totale aardgasverbruik 185,6 TWh, wat een 

lichte groei (+1,2%) betekent tegenover het verbruik in 2011 

(183,4 TWh). Deze nettogroei is volledig toe te schrijven aan 

de stijging van de aardgasconsumptie bij de kleinverbruikers 

(+11,5%) die sterk onderhevig is aan de schommelingen in 

de buitentemperaturen voor wat ruimteverwarming betreft. 

De geraamde verwarmingsbehoeften lagen in 2012 bijna 

21% hoger dan in het zachtere 2011. De opvallende daling van 

de aardgasvraag voor elektriciteitsproductie wordt in 2012 

verder gezet (-10,7%) en de industriële aardgasvraag kent 

een terugval met (-3,3%). Onder deze omstandigheden wordt 

het aandeel van de aardgasafname op de distributienetten 

belangrijker in het totale aardgasverbruik en nadert het de 50% 

in 2012. Voor de verklaring van de aanhoudende daling van de 

gemiddelde aardgasvraag voor elektriciteitsproductie speelt 

het kleine verschil tussen de beursprijzen voor elektriciteit 

en aardgas (de clean spark spread) een grote rol en is de 

invoer van elektriciteit een belangrijke bron voor de Belgische 

elektriciteitsvoorziening. De industriële aardgasvraag blijft 

lijden onder de economische toestand en slaagt er niet in om 

het peil van vóór de crisis te bereiken. 

3.3. Consumentenbescherming  

Meer nog dan in de vorige jaren heeft de CREG in 2012 de 

nadruk gelegd op de bescherming van de consumenten 

in het kader van haar werkzaamheden, mede door de 

bijkomende aandacht die het derde Europese energiepakket 

hieraan schenkt.

Zo heeft de CREG in het kader van de samenwerking met de fe-

derale ombudsdienst energie actief bijgedragen tot de uitwer-

king van voorstellen tot herziening van het sectoraal akkoord 

“De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgas-

markt” die hebben geleid tot het politieke advies 12.004.

Bovendien is de CREG in 2012 gestart met de volgende pe-

riodieke publicaties via haar website: “Overzicht en evolutie 

van de elektriciteits- en gasprijzen voor residentiële klanten en 

kmo’s”, waarvan de nadruk ligt op de energiecomponent en de 

vergelijking van de Belgische all-inprijzen (totale factuur) met 

de prijzen in de buurlanden (Nederland, Duitsland, Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk) (punt 3.2.1.2. van dit verslag) en “Maan-

delijkse boordtabel voor elektriciteit en gas” (punt 3.1.1.3. van 

dit verslag). Daarnaast publiceert de CREG ook maandelijks 

de TTF Endex-notering. Al deze publicaties hebben als doel de 

consument beter te informeren over de prijzen die gelden op 

de kleinhandelsmarkt alsook over hun evolutie.

De CREG heeft ook meegewerkt aan de invoering van de 

vangnetregulering aan de hand van studies, voorstellen, ad-

viezen en richtsnoeren (punten 3.2.1.1. en 3.2.1.2. van dit ver-

slag). Ze heeft in 2012 ook per leverancier een permanente 

gegevensbank voor energieprijzen opgericht teneinde de be-

rekeningswijze van de variabele energieprijzen te registreren, 

meer bepaald de indexeringsformules en de parameters die 

ze gebruiken. De resultaten en de werkzaamheden in dit 

kader werden via de CEER voorgesteld aan de nationale re-

gelgevende instanties.

Teneinde de consumenten ertoe aan te zetten om de meest 

voordelige prijs te betalen, heeft de CREG tevens haar 

Tabel 5: Verdeling per gebruikerssegment van de Belgische aardgasvraag tussen 2001 en 2012 (in TWh)

Gebruikers-
segment

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011

Distributie 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 82,5 91,9 +11,5

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 45,5 -3,3

Elektriciteits-

productie (gecen-

traliseerd park)

37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 67,1 53,9 48,1 -10,7

Totaal 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 183,4 185,6 +1,2

Bron: CREG
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Figuur 6:  Evolutie van het aardgasverbruik per gebruikerssegment gedurende de periode 1990-2012 (1990=100), aangepast op basis van 

de klimaatveranderingen.
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In 2012 nam het aandeel van H-gas licht af tot 72,3% van de 

geleverde hoeveelheid energie (-2,1%), terwijl het aandeel 

van L-gas instond voor het saldo (27,7%). Deze ontwikkeling 

is vooral gerelateerd aan de stijging van het verbruik op de 

distributienetten in 2012 (+11,5%), waar het aandeel van L-

gas nagenoeg even groot is als dat van H-gas. De leveringen 

van aardgas aan industriële afnemers, waar H-gas een hoog 

marktaandeel heeft, kende daarentegen een lichte terugval 

(-3,3%). Voor de productie van elektriciteit, waar H-gas quasi 

over een monopolie beschikt, was deze tendens nog sterker 

in 2012 (-10,7%). 
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B. Aardgasbevoorrading

De aardgasleveranciers hebben de keuze uit een waaier van 

ingangspunten voor toegang tot het aardgasvervoersnet om 

zowel nationale als internationale aardgastransacties uit te 

voeren en hun Belgische klanten met H-gas te bevoorraden. 

De aardgasklanten die L-gas verbruiken worden rechtstreeks 

bevoorraad vanuit Nederland of onrechtstreeks, in tegen-

stroom, vanuit Frankrijk via het interconnectiepunt Blaregnies. 

De invoer van LNG, hoofdzakelijk uit Qatar, via de terminal 

van Zeebrugge, vertegenwoordigt in 2012 een aandeel van 

5,7% van de gemiddelde invoerportefeuille. Met een aandeel 

van 45,0% bevestigt Zeebrugge wederom zijn positie als de 

belangrijkste toegangspoort voor het Belgische aardgassys-

teem. Fysische aardgasinvoer vanuit Frankrijk is tot op he-

den niet mogelijk vanwege odorisatie van het aardgas dat in 

Frankrijk reeds plaatsvindt zodra het aardgas het land binnen-

komt. Virtueel is er echter invoer op het interconnectiepunt te 

Blaregnies, zowel voor H-gas als voor L-gas, door nominaties 

in tegenstroom van grens-tot-grens aardgasstromen die initi-

eel bedoeld zijn voor de Franse markt. 

Figuur 8:  Verdeling van de instroom van aardgas per 

ingangszone in 2012

de belangrijkste component. De totale bevoorrading via 

bevoorradingscontracten die rechtstreeks worden afgesloten 

met aardgasproducenten bedroeg 64,4% in 2012 tegenover 

73,4% in 2011 (beperkt aandeel contracten met een resterende 

looptijd van minder dan 5 jaar). De nettobevoorrading op de 

groothandelsmarkt kent een belangrijke groei in 2012 en dit 

vanwege kortlopende contracten van minder dan 1 jaar die 

een aandeel van 33,9% vertegenwoordigen (22,3% in 2011). 

Een verklaring voor deze bevoorradingssituatie kan gevonden 

worden in de combinatie van een teruggevallen aardgasvraag 

en een belangrijk basispakket van langetermijncontracten met 

aardgasproducenten in de portefeuille van de belangrijkste 

leveranciers op de Belgische markt.

Figuur 9:  Samenstelling van de gemiddelde bevoorradingsporte-

feuille van de leveranciers die in 2012 in België actief 

waren

Figuur 10 illustreert de evolutie van de bevoorrading per 

contracttype.

In 2012 waren er in totaal achttien leveringsondernemingen 

actief op de Belgische markt. Eni gas & power (41%) en GDF 

Suez (28%) beheersen samen 69% van de aardgasleveringen 

aan de grootverbruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op 

het vervoersnetwerk en de distributienetten. De derde grootste 

leverancier is EDF Luminus met een aandeel van 10%. De ove-

rige vijftien leveringsondernemingen (samen een marktaandeel 

van 21%) beschikken elk over een marktaandeel kleiner dan 

10% waarvan negen leveringsondernemingen met een aandeel 

van elk nog geen 1%. Hoewel de markt sterk geconcentreerd 

blijft, is er druk van opkomende ondernemingen die wedijve-

ren met elkaar om een deel van de Belgische aardgasmarkt te 

verwerven. 

Globaal leiden de bevoorradingsportefeuilles van de individuele 

aardgasleveranciers tot een gespreide bevoorrading volgens 

contracttype. Het aandeel van de rechtstreeks met de 

aardgasproducenten afgesloten langetermijncontracten, 

met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar, blijft 

stabiel (61,9% in 2012 tegenover 61,2% in 2011) en blijft 
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Figuur 11:  Marktaandelen van de leveringsondernemingen op 

het vervoersnet in 2012

afstemming tussen de investeringsprogramma’s van de ver-

schillende netwerkbeheerders. Het investeringsprogramma 

van vervoers netbeheerder Fluxys Belgium is aangepast 

aan het nieuwe vervoersmodel dat van toepassing is sinds 

1 oktober 2012. In dit model vervalt het onderscheid tussen 

entry-punt en exit-punt en vervalt het onderscheid tussen bin-

nenlands vervoer van aardgas en aardgasvervoer van grens 

tot grens.

Er is een steeds sterkere Europese aanbeveling, met het 

oog op zowel het bevorderen van de marktwerking als het 

vrijwaren van de bevoorradingszekerheid, om de fysische 

vervoersmogelijkheden aan beide zijden van grensoverschrij-

dende interconnectiepunten op elkaar af te stemmen en dit in 

beide richtingen. Dit vereist een grotere samenwerking tussen 

naburige netbeheerders en toezichthouders.

In een studie uit augustus 2012 heeft de CREG onderzocht in 

welke mate de koudegolf van februari 2012 en de daarmee 

gepaard gaande piekafname van aardgas het aardgassysteem 

op de proef heeft gesteld. Niet alleen het aardgasvervoersnet 

blijkt over voldoende weerstand te beschikken tijdens 

extreem lage temperaturen maar ook de aardgasmarkt 

kent voldoende flexibiliteit om extra aardgasstromen aan te 

trekken en de aardgasprijs beheersbaar te houden tijdens 

piekmomenten. Het Belgische aardgassysteem leverde 

tijdens de koudegolf zelfs bijstand aan het opvangen van de 

aardgasvraag in naburige landen.

Er is steeds meer aandacht nodig voor marktontwikkelingen 

en Europese regelgeving die het gebruik van de vervoers-

infrastructuur wijzigen. De vrije handel in aardgas kent meer 

3.4.2.  Toezicht op de investeringsplannen van de 
vervoersnetbeheerder  

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Fluxys Belgium in 2012 zijn 

indicatieve investeringsprogramma geactualiseerd voor de 

komende 10 jaar tot 2022. Dit investeringsprogramma voor 

het Belgische aardgasvervoersnetwerk past binnen het Ten 

Years Network Development Plan dat de nodige investerin-

gen op Europees niveau vaststelt en moet zorgen voor een 
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Figuur 10 :  De samenstelling van de gemiddelde bevoorradingsportefeuille voor de Belgische aardgasmarkt 2000-2012 (aandelen in %)
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en meer transacties op korte termijn met een sterke volatiliteit 

en internationale arbitrage dankzij een betere koppeling van de 

Europese marktplaatsen (zie studie 1201, punt 3.4.1.B.). Ver-

voerscontracten op korte termijn worden steeds belangrijker 

en het belang van netbalancering en flexibiliteit op het aardgas-

netwerk nemen toe. Deze ontwikkelingen worden onder meer 

gestuwd onder impuls van gasgestookte elektriciteitscentrales 

die worden ingezet om het intermitterend karakter van zon- en 

windenergie op te vangen.

3.4.3.  Verwachte toekomstige vraag, beschikbare 
voorraden en extra capaciteit  

Vraag

Figuur 12 geeft de perspectieven weer van de totale vraag 

naar aardgas in België volgens het referentiescenario van 

de CREG dat gehanteerd wordt om de nodige investeringen 

op het Fluxys-net te volgen. Deze totale aardgasvraag wordt 

bepaald door de som te maken van de verwachte consump-

tie van de residentiële sector, tertiaire sector, industrie en 

elektriciteitsproductie. Het gaat om een genormaliseerde 

evolutie die rekening houdt met de temperatuur.

Er zijn momenteel een hele reeks onzekerheden die deze 

voorspellingen onvermijdelijk zeer hypothetisch maken en 

vatbaar voor verandering op korte termijn in geval van wijzi-

gende marktomstandigheden. Er is vooral een grote gevoe-

ligheid met betrekking tot het gebruik van bestaande en de 

bouw van nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrales, 

de economische vooruitzichten en de toekomst van de L-

gasaanvoer uit Nederland.   

Bevoorrading 

Het aantal invoerders van H-gas op de Belgische markt is 

stijgend en bedraagt thans achttien. 

In een studie van 15 november 2012 over hoe een goed 

werkende groothandelsmarkt voor aardgas de basis legt 

voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België, besluit 

de CREG dat de vrije handel in aardgas meer en meer aard-

gastransacties op korte termijn, een hogere intensiteit van 

de handel, een sterkere volatiliteit en een grotere internatio-

nale arbitrage en prijskoppeling tussen de Europese markt-

plaatsen kent. Deze evolutie wordt in de hand gewerkt door 

de steeds betere koppeling van de Europese marktplaatsen, 

een vlottere organisatie van de aardgasmarkt en de gro-

tere flexibiliteit waarover de aardgashandelaars nu kunnen 

beschikken. In België zijn de marktomstandigheden voor 

het aantrekken en verdelen van aardgasstromen gunstig. 

Hoe meer de Belgische marktplaats ondersteund wordt 

door handelsbevorderende diensten en faciliteiten, des 

te meer de handelaars aardgastransacties in België zullen 

uitvoeren, voor zowel de Belgische afzetmarkt als voor de 

andere afzetmarkten in Noordwest-Europa. De marktliqui-

diteit en de voorzieningszekerheid die hieruit voortvloeien 

zijn echter geen verworvenheden aangezien de verschil-

lende marktplaatsen in de EU met elkaar wedijveren voor 

het aantrekken van de aardgashandel. Tegelijk is een trend 

van schaalvergroting en concentratie van aardgasbedrijven 

zichtbaar, een economisch natuurlijk verschijnsel dat even-

wel toezicht vereist.

Bron:  CREG
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Voor de bevoorrading in L-gas zijn er momenteel veertien 

leveranciers die quasi uitsluitend aangewezen zijn op het in-

terconnectiepunt Poppel/Hilvarenbeek voor de bevoorrading 

vanuit Nederland. Evoluties over de langere horizon zullen 

sterk bepaald worden door het energiebeleid in Nederland 

betreffende de winning en uitvoer van L-gas dat momenteel 

in Nederland op de agenda staat.

Bijkomende capaciteit gepland of in aanbouw 

■  Nieuw interconnectiepunt tussen Frankrijk en België

In nauwe samenwerking met de CREG en de Franse regu-

lator CRE hebben Fluxys Belgium en GRTgaz einde maart 

2012 de gezamenlijke marktbevraging (open season) voor 

een nieuw Frans-Belgisch interconnectiepunt afgerond. Het 

gezamenlijk aanbod van de Franse en Belgische netwerk-

beheerder heeft geleid tot een totaal van bindende verbin-

tenissen van meer dan 219 GWh/dag (807.522 m³(n)/h) met 

netwerkgebruikers voor een periode van 20 jaar. Deze ver-

bintenissen zijn voldoende om over te kunnen gaan tot de 

bouw van een nieuwe onderlinge grensoverschrijdende ver-

binding ter hoogte van Alveringem. GRTgaz en Fluxys Belgi-

um beslisten om een nieuwe pijpleiding te leggen vanaf de 

in aanbouw zijnde LNG-terminal te Duinkerke via Pitgam tot 

Alveringem (door GRTgaz over een traject van 26 kilometer) 

en vanaf Alveringem tot Maldegem (door Fluxys Belgium 

over 72 km) om daar verbonden te worden met de bi-direc-

tionele VTN-leiding tussen de Interconnector IUK (Verenigd 

Koninkrijk), Zelzate (Nederland) en Eynatten (Duitsland). Op 

Belgisch grondgebied loopt deze nieuwe ND900-leiding met 

een capaciteit van 270 GWh/dag (967.000 m³(n)/h) over een 

traject van 72 kilometer. Ze vertegenwoordigt investerings-

kostprijs van naar verwachting 150 miljoen euro. De nieuwe 

leiding zal tevens aftakkingen hebben te Houthulst en te 

Lichtervelde om de groei van de aardgasvraag op te vangen 

en de bevoorradingszekerheid in deze streek te verzekeren. 

De interconnectie te Alveringem zal het mogelijk maken om 

voor het eerst niet-geodoriseerd aardgas vanuit Frankrijk te 

injecteren in het Belgische vervoersnet en dit voor een maxi-

mumvolume van naar verwachting 8 miljard kubieke meter 

op jaarbasis vanaf 1 november 2015, gelijktijdig met de in-

dienststelling van de LNG-terminal te Duinkerke. Fluxys Bel-

gium zal als eerste in Europa via één enkel vervoerscontract 

grensoverschrijdende vervoerscapaciteit aanbieden, name-

lijk vanaf de LNG-terminal te Duinkerke tot het Belgische 

handelsplatform (ZTP) of een afnamepunt in België ofwel 

een grenspunt voor doorvoer naar omringende netwerken. 

Dit specifiek grensoverschrijdend commercieel kader heeft 

vorm gekregen in samenwerking met de CREG en de Fran-

se regulator. Daarnaast kan de nieuwe interconnectie ook 

benut worden door netgebruikers die actief zijn op het net-

werk van GRTgaz om bijvoorbeeld fysieke transacties uit te 

voeren van het Franse handelsplatform PEG Nord naar het 

nieuwe Belgische handelsplatform ZTP en daarna via België 

naar andere afzetmarkten in Noordwest-Europa te gaan. 

Het project voor een nieuw interconnectiepunt tussen 

Frankrijk en België is ingediend bij de Europese Commissie 

om het in aanmerking te laten komen voor de bestempeling 

van een “project van gemeenschappelijk belang” (prioritaire 

corridor) in het raam van het nieuwe reguleringskader voor 

trans-Europese netwerken voor energie. De CREG onder-

steunt deze kandidaatstelling gezamenlijk met de Franse 

regulator CRE. Verder hebben Nederland, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk via hun respectieve energieregulatoren 

het belang van dit project voor hun aardgasmarkt en bevoor-

radingszekerheid erkend.

■ Uitbreiding van de LNG-terminal te Zeebrugge

De bestaande LNG-terminal te Zeebrugge wordt voorzien 

van een tweede aanlegsteiger voor zowel het laden als het 

lossen van LNG-schepen. Deze investeringsbeslissing was 

genomen in 2011 door Fluxys LNG. Hierdoor zal het mo-

gelijk zijn om LNG-schepen met een capaciteit van 217.000 

m³ LNG (meer dan 1,5 TWh) te laten aanmeren. Deze ca-

paciteitsuitbreiding zal bijkomende slots aanbieden aan de 

markt voor het laden van schepen met LNG. De marktbe-

vraging (open season) gelanceerd door Fluxys LNG in over-

leg met de CREG was een succes met toezeggingen van 

nieuwe slots door meerdere bevrachters voor een periode 

van 5 tot 10 jaar. De indienstneming van deze capaciteitsuit-

breiding van de LNG-terminal te Zeebrugge is voorzien voor 

1 mei 2015.

 

Verder zijn er verkennende studies lopende die eventueel, 

bij voldoende marktvraag om de economische test te door-

staan, kunnen uitmonden in een investeringsbeslissing voor 

het bouwen van een vijfde opslagtank voor 180.000 m³ LNG 

(meer dan 1,2 TWh) en bijbehorende hervergassingsinstal-

laties met een uitzendcapaciteit van 450.000 m³(n)/h (5,2 

GWh/h). Dit project zou bij voldoende marktinteresse opera-

tioneel kunnen zijn binnen 4 tot 5 jaar na de investeringsbe-

slissing. De nieuwe LNG-tank, de extra uitzendcapaciteit en 

de tweede aanlegsteiger zouden het aanbod van LNG van-

uit Zeebrugge voor de Belgische (en Noordwest-Europese) 

markt verhogen met 25%.

Het gecombineerde project voor een extra aanlegsteiger 

en een extra opslagtank met bijkomende hervergassings-

capaciteit is ingediend bij de Europese Commissie om het 

in aanmerking te laten komen voor de bestempeling van 

een “project van gemeenschappelijk belang” (prioritaire 

corridor) in het raam van het nieuwe reguleringskader voor 

trans-Europese netwerken voor energie. Nederland, Duits-

land en het Groothertogdom Luxemburg hebben via hun 

respectieve energieregulatoren het belang van dit project 

voor hun aardgasmarkt en bevoorradingszekerheid erkend.
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■ Ontsluiting van de opslagsite te Loenhout

Hoewel het leggen van een aardgasleiding tussen de VTN-

leiding te Wilsele en de ondergrondse opslagsite te Loenhout 

door de netbeheerder wordt uitgestippeld, is er nog geen 

investeringsbeslissing van Fluxys Belgium. Vanuit meerdere 

invalshoeken is deze nieuwe leiding wenselijk: het ontsluiten 

van de opslag te Loenhout en de bevoorradingszekerheid van 

de Antwerpse regio, het omschakelen van L-gas op H-gas in 

de streek die doorkruist wordt en het mogelijk maken van de 

bouw van nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrales in 

de betrokken regio. Het uitblijven van concrete investerings-

dossiers voor de bouw van nieuwe STEG-centrales maakt het 

economische plaatje voor de aanleg van een leiding van naar 

schatting 72 kilometer met een geraamde kostprijs van 100 

miljoen euro echter niet vanzelfsprekend. 

Bij de bouw van de VTN II-leiding is de CREG er echter vanuit 

gegaan dat deze versterking tevens zou worden aangewend 

om de opslaginstallatie te Loenhout (en de Antwerpse re-

gio) te ontsluiten vanuit het oosten. Dit traject werd aanzien 

als een beter alternatief dan een verbindingsleiding tussen 

Lommel en Loenhout zoals aanbevolen in het indicatief plan 

voor aardgas van de CREG in 2004, en dit vooral wegens de 

hoge vertrekdruk die gegarandeerd wordt op de VTN-leidin-

gen (zie ook nieuw compressiestation te Winksele).  

■  Uitbreiding van de compressiecapaciteit te Winksele en 

Berneau

Om de ingangscapaciteit van het netwerk in zowel het 

oosten 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. Dit nieuwe compressiestation wordt het klop-

pende hart van het Belgisch vervoersnetwerk voor hoogca-

lorisch aardgas. Als gevolg van vertragingen in het project 

is de ingebruikname van deze investering uitgesteld tot het 

tweede kwartaal van 2013, terwijl het oorspronkelijk was 

gepland voor oktober 2012. Deze vertraging had echter geen 

impact op de succesvolle lancering van het nieuwe entry/

exit-vervoersmodel op 1 oktober 2012 door Fluxys Belgium. 

De contractuele status van de capaciteitsreserveringen voor 

de winter 2012-2013 heeft Fluxys Belgium in staat gesteld 

de verschillende scenario’s van aardgasstroomconfiguraties 

in de overgang naar entry/exit te dekken.

 

Daarnaast is 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 

aardgasstroomconfiguraties op te vangen en zodoende de 

vaste ingangscapaciteit op de SEGEO-leiding uit te breiden. 

Begin 2013 zal deze nieuwe installatie in gebruik worden 

genomen.

■ Beheer van de aardgaskwaliteit

Door de toenemende diversificatie van de aardgasbronnen 

voor de Noordwest-Europese markt treedt er een almaar 

grotere variatie op in de samenstelling van het aardgas. Op 

het Britse netwerk gelden bovendien nog steeds stren-

gere drempels inzake aardgassamenstelling dan op het 

Europese vasteland waardoor aardgasstromen naar Groot-

Brittannië via het Belgische netwerk niet steeds verzekerd 

kunnen worden. Om de vastgelegde bandbreedte voor de 

aardgaskwaliteit te respecteren past de netbeheerder af en 

toe de aardgaskwaliteit aan, eventueel door het toevoegen 

van stikstof. Voor deze doeleinden wordt de vroegere op-

slagtank voor vloeibaar stikstof (LIN) op de voormalige LNG 

Peak Shaving Plant te Dudzele opnieuw in dienst genomen 

in het tweede semester van 2013 met de constructie van 

een nieuwe LIN-menginstallatie. Naargelang de behoeften 

zal Fluxys Belgium daar vloeibaar stikstof hervergassen en 

via de nieuwe pijpleiding van 4,5 kilometer naar het knoop-

punt OKS (Oostkerkestraat) in de Zeebrugse achterhaven 

sturen waar de menging met het aardgas plaatsvindt. 

Beide bovengrondse LNG-opslagtanks met een totale op-

slagcapaciteit van 59 miljoen kubieke meter aardgas en een 

uitzendcapaciteit van 400.000 m³(n)/h zijn sinds 1 juli 2010 

buiten gebruik. De reden die Fluxys Belgium hiervoor aangaf 

is het gebrek aan interesse van de markt om in te tekenen 

op de specifieke opslagdiensten. Dit kan verklaard worden 

door de grotere toegankelijkheid van alternatieve diensten 

voor flexibiliteit die beschikbaar zijn in Noordwest-Europa. 

De twee tanks zullen worden afgebroken na de constructie 

van de menginstallatie op de voormalige site van de LNG 

Peak Shaving Plant (nieuwe benaming LIN Ballasting Plant 

of LBP).

 

■  Versterking van het vervoer naar het Groothertogdom 

Luxemburg

Meer dan 40% van de aardgasvraag in het Groothertog-

dom Luxemburg (rond de 13 TWh) wordt opgevangen via 

transacties vanuit het Belgische aardgassysteem. Om de 

verwachte groei van de aardgasvraag in het Groothertog-

dom Luxemburg tijdig te volgen wordt een versterking uit-

gevoerd van de bestaande leiding in het netwerk van Fluxys 

Belgium die via de interconnectiepunten Bras (Bastogne) 

en Athus/Pétange in verbinding staat met het netwerk van 

de Luxemburgse netbeheerder Creos. Deze versterking is 

onderbouwd door een marktbevraging (open season) die 

eind 2009 verbintenissen met netgebruikers opleverde 

voor een duur van 20 jaar en dit met ingang van 1 oktober 

2015. Op het terrein wordt tussen Ben-Ahin en Bras (Libra-

mont) de ND300-sectie door secties van ND500 vervangen 

over een lengte van 51 kilometer. Dit project wordt gereali-

seerd in het derde kwartaal van 2013.
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Figuur 13: Prijskoppeling in Noordwest-Europa tijdens het eerste kwartaal van 2012 (euro/MWh)  
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Daarnaast zijn er verkennende gespreken tussen Fluxys 

Belgium en Creos om de interconnectiecapaciteit tus-

sen België en het Groothertogdom Luxemburg verder uit 

te breiden met 35% mits er voldoende marktinteresse 

is. Deze tweede fase betreft het vervangen van de be-

staande ND300-secties tussen Bras (Libramont) en Athus/

Pétange door secties van ND500 over een lengte van 50 

kilometer. Deze versterking laat toe om de drukverhoging 

te waarborgen op de interconnectiepunten Bras (Bastog-

ne) en Athus/Pétange.

 

Deze mogelijke bijkomende versterking richting het Groot-

hertogdom Luxemburg is ingediend bij de Europese Com-

missie om het in aanmerking te laten komen voor de 

bestempeling van een “project van gemeenschappelijk 

belang” (prioritaire corridor) in het raam van het nieuwe 

reguleringskader voor trans-Europese netwerken voor 

energie. De CREG ondersteunt deze kandidaatstelling ge-

zamenlijk met de Luxemburgse regulator ILR. 

3.4.4. Dekking van de piekafnames

In een studie van augustus 2012 over de bevoorradings-

zekerheid van aardgas en elektriciteit bij de laagste tempe-

raturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012) 

besluit de CREG dat het Belgische aardgasnet aangetoond 

heeft dat het deze piekafnames tijdens een koudegolf 

aankan. Dit kwam niet enkel door de “hardware” van het 

aardgassysteem, maar ook dankzij de flexibiliteit van aard-

gasbedrijven en door het anticipatieve beheer van het net 

door de vervoersnetbeheerder. 

De aardgasmarkt heeft goed gereageerd op de extra vraag 

naar H-gas aangezien gas kon worden geleverd aan de buur-

landen en er nog mogelijkheden waren om de Noordwest-

Europese markt te ondersteunen. Tijdens de koudegolf 

waren er geen problemen voor de bevoorrading van H-gas 

dankzij de vele routes en bronnen, maar de situatie van de 

bevoorrading van L-gas was minder comfortabel wegens de 

afhankelijkheid van één bevoorradingsroute om een zeer ge-

profileerde aardgasvraag te dekken, voornamelijk afkomstig 

van de huishoudens.

Dankzij een integratie van de markten en de werking van de 

markt is er een sterke convergentie tussen de aardgasprij-

zen in Noordwest-Europa, en de prijzen worden in geval van 

een hoge vraag bepaald door de economische dynamiek 

(vraag en aanbod) om nieuwe liquiditeiten aan te trekken. 

De prijsindex in Zeebrugge vertoonde de laagste prijspiek in 

Noordwest-Europa op de piekverbruiksdag: 35 euro/MWh 

(+10 euro/MWh of +40%), wat erop wijst dat een bijko-

mend aanbod snel beschikbaar was. 

 

tot +20 

euro/MWh
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4.1. Regulering   

4.1.1. Elektriciteitsproductie  

4.1.1.1. Vergunningen voor elektriciteitsproductie

Reglementair kader  

Als gevolg van de inwerkingtreding van de omzettingswet van 

8 januari 2012 zal het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 

betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor 

de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit 

moeten worden herzien. In afwachting daarvan onderzoekt 

de Algemene Directie Energie de nieuwe aanvraagdossiers 

en formuleert de CREG adviezen op basis van het koninklijk 

besluit van 11 oktober 2000 dat momenteel van kracht is.  

Aanvragen ingediend bij de CREG  

In 2012 heeft de CREG een voorstel en een advies uitge-

bracht in het kader van twee aanvragen voor de toekenning 

van een vergunning voor de productie van elektriciteit. De 

eerste van de twee aanvragen werd ontvangen vóór het in 

voege treden van de wet.

De eerste aanvraag was van de Stille Handelsvennootschap 

SPE POWER COMPANY NV EN ECOPOWER CVBA met het 

oog op de uitbreiding van een installatie voor de productie van 

elektriciteit in het Kluizendok (Gentse Zeehavengebied). De 

staatssecretaris voor Energie heeft de uitbreiding van het wind-

molenpark toegestaan. Hierdoor is slechts 21 MW bijkomende 

productiecapaciteit vergund in 2012 (tegenover 2.350 MW in 

2011). Als het huidige koninklijk besluit met betrekking tot de 

productie-installaties op dit vlak niet gewijzigd wordt, vervallen 

deze vergunningen indien de installatie niet binnen vijf jaar in 

dienst is gesteld. Er moet worden opgemerkt dat geen enkele 

eenheid van meer dan 100 MW (gas of steenkool) die sedert 

2008 vergund is, in dienst werd gesteld of in aanbouw is.

De tweede aanvraag ging uit van EDF Luminus nv en be-

oogde de bouw van een installatie voor de productie van 

elektriciteit (windmolenpark) in Thuin en Ham-sur-Heure.

Op 31 december 2012 waren twee aanvragen voor een ad-

vies over de toekenning van een vergunning voor de produc-

tie van elektriciteit nog in behandeling bij de CREG.

Naast de aanvragen voor nieuwe productievergunningen 

heeft de CREG in 2012 twee meldingen van controlewijzi-

gingen ontvangen, een van T-Power nv naar aanleiding van 

de overname van een deel van zijn aandelen door Power 

Kestrel Limited, de andere van Nuon Power Generation Wal-

loon nv als gevolg van de overname door Eni SpA.

Aangaande de in 2011 en 2012 aangegeven controlewijzigingen 

in het aandeelhouderschap van houders van een productiever-

gunning, heeft de CREG in 2012 vier voorstellen uitgebracht 

over de vraag of het al dan niet noodzakelijk is over te gaan 

tot hernieuwing van individuele productievergunningen. Deze 

voorstellen hadden betrekking op meldingen van DILS Energie 

nv (naar aanleiding van de overname van een deel van zijn aan-

delen door Advanced Power Holdings BV en Siemens Project 

Ventures GmbH), T-Power nv (naar aanleiding van de overname 

van een deel van zijn aandelen door TG Europower BV en ver-

volgens door Power Kestrel Limited) en van Nuon Power Ge-

neration Walloon nv (naar aanleiding van de overname door Eni 

SpA).

In 2012 heeft de CREG een melding ontvangen van Electrabel 

nv, wat aanleiding heeft gegeven tot een voorstel over het 

al dan niet vereist zijn van een hernieuwing van de individu-

ele productievergunning van Amercoeur 2 als gevolg van de 

overdracht van de installatie door Electrabel nv, de huidige 

vergunninghouder, aan Electrabel Blue Sky Investment cvba.

Daarnaast heeft de CREG van E.ON Power Plants Belgium 

bvba een aanvraag gekregen om afstand te doen van de 

productievergunning die was toegekend bij ministerieel be-

sluit van 23 juni 2010 voor een installatie van 1.100 MW voor 

de productie van elektriciteit met steenkool in Antwerpen. 

Op voorstel van de CREG heeft de staatssecretaris voor 

Energie deze productievergunning ingetrokken.

4.1.1.2. Productie van offshore windenergie  

A. Domeinconcessies voor offshore windenergie  

Reglementair kader  

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 

2000 beslist de minister van Energie over de aanvragen tot 
Bron: CREG
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toekenning, verlenging, wijziging, uitbreiding, overdracht of 

intrekking van domeinconcessies voor de bouw en de exploi-

tatie van windmolenparken in de Noordzee.

Specifi ek wat de toekenningsaanvragen betreft, maakt de 

afgevaardigde van de minister, na de CREG te hebben ge-

raadpleegd alsook de betrokken administraties en de beheer-

der van het transmissienet voor elektriciteit, zijn voorstel tot 

toekenning of weigering over aan de minister van Energie.

Aanvragen ingediend bij de CREG  

Op 26 januari 2012 bracht de CREG een voorstel uit betref-

fende de aanvraag van de tijdelijke handelsvennootschap 

SEASTAR tot het verkrijgen van een domeinconcessie met 

betrekking tot een offshore windenergiepark tussen de 

Bank Zonder Naam en de Blighbank. Dit nieuwe voorstel 

werd uitgebracht op vraag van de vorige minister van Ener-

gie nadat deze was overgegaan tot de intrekking van het 

ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toeken-

ning van een domeinconcessie aan de tijdelijke handelsven-

nootschap SEASTAR voor de bouw en exploitatie van een 

windmolenpark. De intrekking volgde op het schorsings-

arrest van de Raad van State van 3 februari 2011 (arrest nr. 

210.981) met betrekking tot voormeld ministerieel besluit.

Het formuleren van dit nieuwe voorstel was een intensieve 

oefening die ondermeer een diepgaande technische en eco-

nomische analyse van de concurrenten vereiste. De CREG 

was dan ook verwonderd dat ze er begin 2012 van op de 

hoogte werd gebracht dat twee concurrenten hun aanvraag 

defi nitief en onherroepelijk introkken. Aangezien de mede-

dinging daardoor wegviel, was er geen aanleiding meer tot 

onderlinge vergelijking van de eerdere concurrenten en was 

de CREG genoodzaakt haar voorstel op het laatste ogen-

blik grondig te herwerken. Op 1 juni 2012 heeft de minister 

van Energie de domeinconcessie gelegen tussen de Lode-

wijkbank (voorheen Bank Zonder Naam) en de Blighbank 

opnieuw aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR 

toegekend (ministerieel besluit van 1 juni 2012, Belgisch 

Staatsblad van 8 juni 2012).

Daarnaast ontving de CREG op 5 januari 2012 van de Admi-

nistratie Energie het verzoek om een advies uit te brengen 

over twee concurrerende aanvragen, namelijk de aanvraag 

tot uitbreiding en wijziging van een aan NORTHER nv toe-

gekende concessie en de aanvraag van POWER@SEA nv 

tot het verkrijgen van een domeinconcessie gelegen in het 

zeegebied ten zuiden van de Thorntonbank. Nadat POWER@

SEA zijn aanvraag had ingetrokken, bracht de CREG in maart 

2012 uit eindelijk enkel een advies uit m.b.t. de aanvraag van 

NORTHER. Hierin is de CREG van mening dat er eerst nog 

een aantal technische punten dienen te worden uitgeklaard al-

vorens de gevraagde uitbreiding en wijziging kunnen worden 

verleend.

In mei 2012 bracht de CREG een gunstig advies uit aan de 

Administratie Energie over de geplande overdracht van de 

domeinconcessie van de tijdelijke handelsvennootschap 

RENTEL aan RENTEL nv.

Nog in mei 2012 heeft de CREG aan de Administratie Ener-

gie advies gegeven over een aanvraag van BELWIND nv tot 

wijziging van de domeinconcessie die verleend is bij minis-

terieel besluit van 5 juni 2007 en al gewijzigd werd bij minis-

terieel besluit van 5 februari 2009. In haar advies kwam de 

CREG tot het besluit dat zij zich niet kan uitspreken op basis 

van de elementen van het voorgelegde dossier en bijge-

volg geen gunstig advies kan uitbrengen. Op 10 september 

2012 heeft de staatssecretaris van Energie een nieuw mi-

nisterieel besluit genomen tot wijziging van het hierboven 

vermelde ministerieel besluit van 5 juni 2007 (Ministerieel 

besluit van 10 september 2012, Belgisch Staatsblad van 20 

september 2012).

Ten slotte kende de staatssecretaris van Energie bij minis-

terieel besluit van 20 juli 2012, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 3 augustus 2012, een domeinconcessie toe 

aan de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID voor de 

bouw en de exploitatie van windturbines boven de Bligh-

bank (zie punt 3.1.1.2.A. van het jaarverslag 2011).

Studie over het aandeelhouderschap en de aanvragers 

van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van 

windturbineparken in de Noordzee  

In deze studie van februari 2012 heeft de CREG een syn-

these gegeven van de windmolenprojecten in de Noordzee 

en de belangrijkste rechtstreekse en/of onrechtstreekse 

aandeelhouders die bij deze projecten betrokken zijn.

Toen deze studie werd gerealiseerd waren er vijf van de ze-

ven concessies toegekend en moesten er nog twee worden 

toegekend (zones E en G). Van de vijf toegekende conces-

sies (Norther, C-Power, Rentel, Northwind (ex-Eldepasco) en 

Belwind), waren er twee (Belwind et C-Power) al gedeelte-

lijk operationeel. 

Voor het aandeelhouderschap zijn er zeven ondernemingen 

(of groepen ondernemingen) die op minstens twee conces-

sies aanwezig waren of zullen zijn. Daarvan zouden er meer-

dere zelfs actief kunnen zijn op drie sites en een op vier.

Financiering van onderzeese kabels 

In 2012 heeft de CREG zich moeten uitspreken over de fi -

nanciering van de onderzeese kabels. In een beslissing van 

22 maart 2012 werd de tussenkomst van de netbeheerder in 

de kosten van de onderzeese kabel alsmede de aansluitings-

installaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen 

van de productie-installaties van het offshore windturbine-

park op de Bank Zonder Naam bepaald op 25 miljoen euro, 
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wat overeenstemt met het wettelijke maximum. Deze be-

slissing werd genomen naar aanleiding van een vraag van 

Northwind nv, titularis van een domeinconcessie op de Bank 

Zonder Naam. 

B. Groenestroomcertifi caten en garanties van oorsprong

Reglementair kader  

Op vraag van de staatssecretaris voor Energie heeft de CREG 

in maart 2012 een voorstel van koninklijk besluit betreffende 

de invoering van een systeem voor de toekenning van 

garanties van oorsprong opgesteld. Dit voorstel beoogt 

de invoering van een federaal systeem van garanties van 

oorsprong voor elektriciteit geproduceerd uit hernieuw-

bare energiebronnen door offshore productie-installaties. In 

tegenstelling tot de vorige voorstellen van de CREG om een 

systeem van garanties van oorsprong te integreren binnen 

het bestaande koninklijk besluit van 16 juli 2002, gaat het 

hier om een specifi ek voorstel van koninklijk besluit. 

Op 19 maart 2012 werd de erkenning van de keuringsinstel-

ling AIB-Vinçotte Belgium vzw voor de controle van produc-

tie-installaties van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen hernieuwd bij ministerieel besluit. 

Voorts heeft de CREG op vraag van de staatssecretaris van 

Energie in augustus 2012 een voorstel van koninklijk besluit 

uitgewerkt tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen. Dit voorstel had tot doel om een einde te 

stellen aan de federale ondersteuning van hernieuwbare 

energieprojecten die tot de bevoegdheid van de gewesten 

behoren.  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 voorziet in 

een verplichting in hoofde van de transmissienetbeheerder 

– zijnde Elia – om groenestroomcertifi caten aan te kopen 

indien de producent van een offshore installatie hem dit 

vraagt. Daarnaast voorziet dit besluit in de verplichting voor 

deze netbeheerder om, in het kader van zijn openbare dienst, 

groenestroomcertifi caten afgeleverd krachtens de decreten 

en de ordonnanties van de gewestelijke over heden aan te 

kopen van de producent die hem hierom vraagt, tegen een 

minimumprijs bepaald op basis van de gebruikte productie-

technologie. De CREG heeft reeds meerdere malen11 bena-

drukt dat ondersteuningsmechanismen voor de productie 

van elektriciteit met aanwending van hernieuwbare energie-

bronnen een gewestelijke materie zijn (behalve de offshore 

productie van elektriciteit uit water, stromen of winden). Het 

huidige ondersteuningsmechanisme, zoals dit op federaal 

niveau is uitgewerkt in het bewuste koninklijk besluit van 

16 juli 2002, overschrijdt de bevoegdheidsverdeling tussen 

de federale staat en de gewesten. In haar voorstel schuift 

de CREG opnieuw de opheffi ng naar voren van de aankoop-

verplichting door Elia van groenestroomcertifi caten die zijn 

afgeleverd via gewestelijke decreten en ordonnanties voor 

hernieuwbare energie onshore. 

Het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 heeft uiteindelijk 

de federale steun aan de projecten in verband met regionale 

hernieuwbare energie geschrapt. Het besluit heft enerzijds 

het stelsel van minimumprijzen ten voordele van de groene-

stroomcertifi caten die zijn toegekend krachtens gewestelijke 

wetgeving op om een stijging van de vervoerstarieven te ver-

mijden, maar eerbiedigt anderzijds de verworven rechten van 

de producenten die vóór 1 augustus 2012 foto voltaïsche pa-

nelen in dienst hebben gesteld en die het tarief van 150 euro/

MWh genieten voor een periode van 10 jaar vanaf de indienst-

stelling voor de overname van hun groenestroomcertifi caten. 

Tot slot heeft de CREG op 20 december 2012 op vraag van 

de staatssecretaris voor Energie een nieuw voorstel van 

koninklijk besluit tot wijziging van het voormelde koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 opgesteld. Dit voorstel herneemt 

de wijzigingen vooropgesteld door de koninklijke besluiten 

van 5 oktober 2005 en 31 oktober 2008 en het hierboven 

beschreven voorstel van de CREG van augustus 2012. Het 

voorstel omvat onder andere de invoering van een systeem 

voor de toekenning van garanties van oorsprong voor elek-

triciteit en verschillende andere wijzigingen.  

Aanvragen ingediend bij de CREG  

In mei 2012 heeft de CREG een voorstel van contract tussen Elia 

en Northwind nv goedgekeurd over de aankoop van groene-

stroomcertifi caten voor elektriciteit uit offshore windenergie. 

In het kader van de realisatie van de tweede fase van zijn 

offshore windmolenpark heeft C-Power een aanvraag in-

gediend voor de toekenning van groenestroomcertifi caten 

voor negenentwintig van de dertig bijkomende windmolens 

op de Thorntonbank. In oktober 2012 heeft de CREG hier-

over een principebeslissing genomen die onder andere een 

startdatum voor de toekenning van groenestroomcertifi -

caten per windmolenpark vastlegt.  

 

Evolutie van het geïnstalleerde vermogen offshore 

windenergie en de geproduceerde groene elektriciteit

In 2012 werd de tweede fase van het windmolenpark van 

C-Power uitgevoerd waardoor het geïnstalleerde vermogen 

van de offshore windmolens van C-Power is gestegen van 

30,9 MW tot 215,4 MW. Bijgevolg is het totale vermogen 

11.  Advies (A)010628-CDC-35 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de markt voor elektriciteit die op basis van hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt; Studie (F)100415-
CDC-961 over de vraag tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opge-
wekt uit hernieuwbare energiebronnen, op kwalitatieve warmtekrachtinstallaties aangesloten op het federaal transmissienet; Voorstel (C)110217-CDC-1042 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.
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van de offshore windmolens in 2012 van 195,9 MW geste-

gen tot 380,4 MW. De fi guur hierboven toont de evolutie 

van het vermogen van de offshore windmolens tussen 

2010 en 2012.

In 2012 hadden de twee offshore windmolenparken samen 

een nettoproductie van 873.540 MWh, waarvoor tussen 

februari 2011 en januari 2012 voor 93.468.780 euro groene-

stroomcertifi caten werden toegekend. De volgende fi guur 

toont per maand hoeveel groene stroom de offshore wind-

molens netto hebben geproduceerd. 

Figuur 15: Evolutie van het geïnstalleerde vermogen offshore windenergie tussen 2010 en 2012

Bron: CREG
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Figuur 16: Nettohoeveelheid geproduceerde groene stroom op maandbasis in 2012

Bron: CREG
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C. Steunmaatregelen ter bevordering van groene energie

Studie over de impact van een fl exibele steun aan off-

shore windenergie  

De staatssecretaris voor Energie heeft de CREG belast met 

een studie over de impact van een fl exibele ondersteuning 

voor offshore windenergie. Die fl exibele ondersteuning 

wordt ondermeer aangehaald in het voorstel van de groep 

Dralans12 voor de hervorming van de minimumsteun voor off-

shore windenergie. Om de mogelijke effecten van dit voor-

stel te onderzoeken, heeft de staatssecretaris aan de CREG 

gevraagd om de kostprijs van een fl exibele ondersteuning op 

basis van de evolutie van de energieprijs te vergelijken met 

de huidige ondersteuning voor offshore windenergie.

Een fl exibele ondersteuning voor offshore windenergie heeft 

een belangrijk voordeel ten opzichte van de huidige onder-

steuning, doordat ze beter inspeelt op toekomstige markt-

evoluties. Het is echter belangrijk om bij het ontwerp van een 

fl exibele ondersteuning een aantal specifi eke elementen in 

rekening te nemen (bv. de impact van windenergie op de 

elektriciteitsprijs) en alle mogelijke scenario’s eerst cijferma-

tig uit te werken alvorens beslissingen te nemen. De CREG is 

bereid om actief deel te nemen aan dit proces.  

Voorstel betreffende de berekening van de toeslag be-

stemd om de reële nettokosten te compenseren die 

door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding 

van de aankoop- en verkoopverplichting  van groenes-

troomcertifi caten in 2013

De CREG heeft dit voorstel eind november 2012 opgesteld 

op basis van informatie van C-Power, Belwind en North-

wind over de productie van hun offshore windmolenpark. 

De CREG heeft eveneens kennis genomen van de wil van 

de regering om voor 40 miljoen euro deel te nemen aan de 

dekking van de reële nettokosten van de ondersteunings-

maatregel in 2013. Het feit dat de CREG geen formele ver-

bintenis van de regering had om het bedrag van 40 miljoen 

euro onmiddellijk ter beschikking te stellen van Elia is in 

rekening gebracht aan de hand van twee scenario’s voor de 

hoogte van de toeslag, naargelang deze verbintenis voor 

2013 al dan niet wordt nagekomen.

De meeste van deze aankopen hebben betrekking op 

groene stroomcertifi caten voor de offshore windmolen-

parken. Een klein deel van de aankopen heeft betrekking 

op groenestroomcertifi caten in verband met een deel van 

de productie van zonnepanelen in Vlaanderen.

Afhankelijk van het scenario zou het voorgestelde bedrag 

respectievelijk 56% of 105% hoger liggen dan het bedrag 

van de toeslag in 2012 (1,0808 euro/MWh). Deze stijging is 

voornamelijk toe te schrijven aan de verhogingen van het ge-

installeerde vermogen van het park van C-Power eind 2012 

en midden 2013 met respectievelijk 175 MW en 111 MW. 

Het ministerieel besluit van 21 december 2012 tot het vast-

leggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te 

worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost 

voortvloeiend uit de verplichtingen tot aankoop en verkoop 

van groene certifi caten in 2013 (Belgisch Staatsblad van 28 

december 2012) heeft het bedrag van de toeslag voor 2013 

uiteindelijk vastgelegd op 2,2133 euro/MWh. Dit houdt in dat 

de minister ervoor heeft gekozen om geen rekening te houden 

met een directe daling van de kosten met 40 miljoen euro. 

4.1.2. Elektriciteitslevering

4.1.2.1.  Levering aan afnemers aangesloten op het 
transmissienet 

Tabel 6 toont het marktaandeel van Electrabel nv en de ove-

rige leveranciers inzake netto-elektriciteitslevering13 aan de 

grote industriële afnemers aangesloten op het federaal trans-

missienet (net met een spanning hoger dan 70 kV). Volgens 

een eerste raming bedraagt het marktaandeel van Electrabel 

nv ongeveer 67,0 % in 2012, wat een sterke daling vormt ten 

opzichte van 2011 (-23,2%). Het totale volume aan energie 

dat door de eindafnemers van het transmissienet werd afge-

nomen is in 2012 gedaald met 642,1 GWh (-5,0%).

In 2012 zijn vier toegangspunten tot het transmissienet van 

leverancier veranderd.

12. De heer Dralans heeft, in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), een herziening van de ondersteuning voor offshore windenergie uitgewerkt.
13. 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.

Tabel 6: Nettolevering aan de afnemers aangesloten op het federale transmissienet voor de jaren 2008 tot en met 2012

Leveranciers
Verbruikssites 

1 jan 2012
Verbruikssites 
31 dec 2012

Afgenomen 
energie in 

2008 (GWh)

Afgenomen 
energie in 

2009 (GWh)

Afgenomen 
energie in 

2010 (GWh)

Afgenomen 
energie in 2011 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 

2012 (GWh)

Electrabel NV 58 57
11.470,3

(84,0%)

10.806,5

(87,6%)

12.162,7

(88,7%)

11.693,1

(90,2%)

8.247,0

(67,0%)

Andere 

leveranciers 
29 33

2.183,3

(16,0%)

1.526,3

(12,4%)

1.551,2

(11,3%)

1.264,5

(9,8%)

4.068,5

(33,0%)

Totaal 83* 86* 13.653,6 12.332,8 13.714,0 12.957,6 12.315,5

* Vier verbruikssites werden gelijktijdig door twee leveranciers bevoorraad Bron: Elia (voorlopige gegevens, januari 2013)
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De federale leveringsvergunningen voor elektriciteit om de 

klanten te bevoorraden die rechtstreeks op het transmissienet 

zijn aangesloten, worden door de minister van Energie op voor-

stel van de CREG toegekend voor een periode van vijf jaar.  

In 2012 ontving de CREG vergunningsaanvragen van Société 

Européenne de Gestion de l’Energie nv, Endesa Energía SAU, 

DELTA Energy Belgium nv, Distrigas NV (Eni Gas & Power NV 

geworden), PowerHouse BV en Lampiris NV.

Vijf van de zes aanvragen hebben geleid tot een positief 

voorstel van de CREG. De zesde (Lampiris nv) was op 31 

december 2012 nog in behandeling bij de CREG.

De aanvraag die Energie I&V België bvba in 2011 heeft 

ingediend, werd in 2012 door de CREG verworpen.

 

De staatssecretaris voor Energie heeft in de loop van 2012 

vergunningen afgeleverd aan Endesa Energía SAU, Société 

Européenne de Gestion de l’Energie nv, Eni Gas & Power nv, 

DELTA Energy Belgium nv en Powerhouse nv.

Op 31 december 2012 waren er vierentwintig leveranciers in 

het bezit van een federale vergunning voor de levering van 

elektriciteit aan afnemers aangesloten op het transmissienet, 

namelijk: Air Liquide Belgium nv, ArcelorMittal Energy cva, 

Axpo France & Benelux nv, DELTA Energy Belgium nv, Duferco 

Energia SRL, EDF Luminus nv, Electrabel nv, Endesa Energía 

SAU, ENECO België BV, Energie der Nederlanden BV, Eni 

Gas & Power nv, Enovos Luxembourg SA, E.ON Belgium nv, 

E.ON Energy Sales GmbH, E.ON Energy Trading SE, Essent 

Belgium nv, Essent Energy Trading BV, GDF Suez Trading 

SAS, Pfalzwerke AG, Powerhouse BV, RWE Energy Belgium 

bvba, RWE Supply & Trading GmbH, Société Européenne de 

Gestion de l’Energie nv en Total Gas & Power Ltd.

4.1.2.2. Sociale maximumprijzen  

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.1.2. van dit verslag. 

4.1.2.3.  Evolutie en fundamentals van de 
elektriciteitsprijs  

In september 2012 is de CREG gestart met de publicatie 

van een maandelijkse boordtabel. Deze publicatie dient om 

alle betrokken spelers te informeren over de belangrijke 

evoluties op de elektriciteitsmarkt.Voor de groothandels-

markt volgt de CREG voornamelijk de evolutie van een aan-

tal parameters die fundamenteel zijn voor de vorming van 

de elektriciteitsprijs op de Belgische en Europese beurzen  

(Duitsland, Nederland en Frankrijk). Voor de kleinhandels-

markt toont de CREG de evolutie van de elektriciteitsprijs 

voor residentiële klanten en kmo’s in België en vergelijkt ze 

die prijs met die van de buurlanden.

4.1.3. Regulering van transmissie en distributie

4.1.3.1.  Ontvlechting en certifi cering van de transmis-
sienetbeheerder en corporate governance  

A. Ontvlechting van de transmissienetbeheerder   

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.1.A. van dit verslag.

B. Certifi cering van de transmissienetbeheerder

Reeds in het najaar van 2011 werden er, op initiatief van de 

CREG, informele besprekingen opgestart met de huidige 

beheerder van het transmissienet, Elia System Operator 

(“ESO”), ter voorbereiding van de formele certifi ceringspro-

cedure die zou dienen te gebeuren na inwerkingtreding van 

de wet ter omzetting van het derde energiepakket.

Nadat de omzettingswet van 8 januari 2012 in werking was 

getreden, heeft de CREG een brief gericht aan ESO met het 

uitdrukkelijke verzoek om, mede rekening houdende met 

de laattijdige omzetting van het derde energiepakket in de 

Belgische nationale rechtsorde, binnen de twee maanden 

een dossier in te dienen met het oog op zijn certifi cering als 

beheerder van het transmissienet voor elektriciteit.

Vervolgens heeft ESO op 11 april 2012 zijn aanvraag tot cer-

tifi cering op basis van het model van ownership unbundling 

formeel ingediend bij de CREG.

Uit verifi catie door de CREG van het door ESO ingediende 

certifi ceringsdossier bleek dat er op een aantal vlakken nog 

informatie ontbrak of sommige informatie vervat in dit dos-

sier niet up-to-date was. De CREG heeft dientengevolge 

(meerdere) brieven aan ESO gericht om aanvullingen of ac-

tualisering te vragen. 

Op 1 augustus 2012 heeft de CREG haar ontwerpbeslissing  

genomen over de certifi ceringsaanvraag van ESO. Op 10 

augustus heeft ze de ontwerpbeslissing ter kennis gebracht 

aan de Europese Commissie teneinde haar advies te verkrij-

gen, conform artikel 10.6 van de richtlijn 2009/72/EG, artikel 

3 van verordening 714/2009/EG en artikel 10, § 2ter van de 

elektriciteitswet.

Vervolgens hebben ESO en de raadslieden van enkele van 

zijn aandeelhouders tijdens een vergadering op 12 septem-

ber 2012 bij de Europese Commissie in aanwezigheid van de 

CREG aan de Europese Commissie bijkomende toelichtingen 

en informatie verstrekt in verband met bepaalde opmerkin-

gen die de CREG in haar ontwerpbeslissing had gemaakt. In 

navolging van deze vergadering heeft ESO, bij brieven van 19 

en 25 september 2012, nog bijkomende informatie aan de 

Europese Commissie overgemaakt, met kopie aan de CREG, 
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met betrekking tot een aantal punten die werden opgewor-

pen in de ontwerpbeslissing van de CREG.

Op 9 oktober 2012 heeft de Europese Commissie haar ad-

vies met betrekking tot de certifi cering van ESO aan de 

CREG meegedeeld. In dit advies steunde de Europese 

Commissie onder meer de vaststelling in de ontwerpbeslis-

sing van de CREG dat er op een reeks punten nog bijko-

mende informatie diende te worden verstrekt door ESO (en 

diens aandeelhouders) aan de CREG alvorens certifi cering 

kon worden verleend. In haar advies betuigde de Europese 

Commissie ook haar instemming met het standpunt van de 

CREG dat de zogenaamde “dubbele structuur” ESO–Elia 

Asset in dit geval op zich geen belemmering voor de certifi -

cering vormt, voor zover er volledige duidelijkheid is met be-

trekking tot de (volledige) zeggenschap die ESO heeft over 

zijn dochteronderneming Elia Asset.

De CREG heeft dit advies van de Europese Commissie 

vervolgens aan ESO overgemaakt met de vraag om haar 

zo snel mogelijk alle nodige bijkomende informatie te be-

zorgen, teneinde het vereiste onderzoek verder te kunnen 

voeren overeenkomstig dit advies en binnen de vereiste ter-

mijn een eindbeslissing te kunnen vaststellen. In navolging 

daarvan werd in de loop van het najaar van 2012 door ESO 

nog een reeks brieven met bijkomende informatie en verkla-

ringen aan de CREG overgemaakt.

In het kader van dit onderzoek en met het oog op de toe-

komstige naleving van de ontvlechtingsvereisten, heeft de 

CREG ESO verzocht om een aantal vennootschapsdocu-

menten aan te passen teneinde de volledige zeggenschap 

van ESO over Elia Asset nv te verzekeren en om deze vol-

ledig in overeenstemming te brengen met de vereisten 

van eigendomsontvlechting voorzien in artikel 9 van richtlijn 

2009/72/EG. In het licht daarvan heeft ESO er zich toe ver-

bonden om de statuten van ESO en Elia Asset op verschil-

lende punten aan te passen om deze in overeenstemming 

te brengen met de in de richtlijn voorziene vereisten van ei-

gendomsontvlechting, en eveneens om zijn vennootschaps-

documenten aan te passen teneinde de controle van ESO 

over Elia Asset te verduidelijken.

Op 6 december 2012 heeft de CREG tenslotte een positieve 

eindbeslissing getroffen met betrekking tot de aanvraag tot 

certifi cering van ESO, onder de voorwaarde dat een reeks 

in deze beslissing opgenomen verbintenissen nageleefd en 

effectief uitgevoerd worden. 

C. Corporate governance  

De CREG heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 

van het Corporate Governance Comité van Elia voor het jaar 

2011 (toezicht op de toepassing van de artikelen 9 en 9ter 

van de elektriciteitswet en evaluatie van de doeltreffendheid 

ervan ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en on-

partijdigheid van de transmissienetbeheerder).

In mei 2012 heeft de CREG eensluidende adviezen verstrekt 

over de benoeming van de voorzitter en een lid van het 

directiecomité van Elia.

Met toepassing van de wet van 29 april 1999 heeft de CREG 

daarnaast het verslag van de Compliance Offi cer onderzocht 

over het naleven van het verbintenissenprogramma dat de 

personeelsleden van Elia System Operator in 2011 dien-

den na te leven. Dit verbintenissenprogramma dient om 

te garanderen dat discriminatie van de netgebruikers en/of 

categorieën netgebruikers uitgesloten is. De CREG heeft 

hierover geen opmerking geformuleerd.

4.1.3.2. Gesloten distributienetten  

Om de hoedanigheid van beheerder van een gesloten in-

dustrieel net te verwerven, bestaat er volgens de elektri-

citeitswet een onderscheid tussen de gesloten industriële 

netten die al bestonden vóór de inwerkingtreding van de 

omzettingswet (d.w.z. voor 21 januari 2012) en de nieuwe 

gesloten industriële netten.

In de elektriciteitssector werden op federaal niveau acht-

tien bestaande gesloten industriële netten aangemeld bij de 

staatssecretaris voor Energie en de CREG.

Aangezien de elektriciteitswet bepaalt dat beheerders van 

een gesloten industrieel net voor de toepassing van de 

transmissietarieven worden gelijkgesteld met de netgebrui-

kers die geen distributienetbeheerders zijn, verandert er op 

tarifair gebied weinig voor de ondernemingen die deze hoe-

danigheid reeds bezaten. 

In de praktijk worden de beheerders van gesloten industri-

ele netten voor de tarieven beschouwd als netgebruikers 

met lokale productie. 

Onder meer met het oog op de formele vastlegging van 

deze werkmethode heeft de CREG op 20 december 2012 

de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het toe-

gangscontract en het contract voor toegangsverantwoorde-

lijke goedgekeurd (zie eveneens punt 4.1.3.3.).

In november 2012 heeft de staatssecretaris voor Energie 

aan de CREG meegedeeld dat de Algemene Directie Ener-

gie een voorstel tot wetswijziging had opgesteld inzake de 

modaliteiten voor gesloten industriële netten. Dit voorstel 

kwam tot stand na overleg binnen ENOVER (overleggroep 

tussen de staat en de gewesten voor energie).  

CREG Jaarverslag 201244

4. Elektriciteitsmarkt  



4.1.3.3. Technische werking  

A. Aansluiting en toegang

In januari 2012 heeft de CREG aanvragen tot wijziging van 

de algemene voorwaarden van de contracten voor toe-

gangsverantwoordelijken goedgekeurd. Daarmee werden 

een aantal bepalingen ingevoegd die noodzakelijk waren 

voor een correcte toepassing van het tarief voor de instand-

houding en het herstel van het individuele evenwicht van 

de toegangsverantwoordelijken (meer bepaald de compo-

nent volume fee van het voorgestelde tariefmechanisme). 

Het bestaan van een volume fee voor de geïnjecteerde of 

afgenomen hoeveelheden is het impliciete gevolg van de 

goedkeuring van het tariefvoorstel 2012-2015 (punt 4.1.3.4. 

hierna).

Nog in januari 2012 heeft de CREG haar goedkeuring ver-

leend aan aanvragen tot wijziging van de algemene voor-

waarden van de toegangscontracten. Deze aanvragen 

hadden tot doel om de toepasbaarheid te garanderen van 

de nieuwe tarieven voor toegang tot het net, die geba-

seerd zijn op het geïnjecteerde vermogen (met inbegrip 

van de vrijstelling voor de categorie gebruikers omschre-

ven in het tariefvoorstel 2012-2015) alsook van de nieuwe 

tarieven voor ondersteunende diensten met betrekking tot 

geïnjecteerde energie.

Deze voorstellen tot wijziging zijn in werking getreden op 1 

januari 2012, de eerste dag van de tariefperiode.

In december 2012 heeft de CREG de wijzigingen goedge-

keurd die Elia gevraagd had met betrekking tot de alge-

mene voorwaarden van de toegangscontracten en van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke. Deze wijzigingen 

strekken ertoe vorm te geven aan het regime voor gesloten 

industriële netten zoals ingesteld door de omzettingswet 

van 8 januari 2012. Gezien het gebrek aan ervaring inzake de 

werking van gesloten industriële netten en de interactie tus-

sen Elia en de beheerders van deze netten, heeft de CREG 

eveneens beslist dat Elia haar binnen het jaar volgend op 

deze goedkeuring een omstandig rapport moet bezorgen 

met een evaluatie van de praktische toepassing van de 

goedgekeurde bepalingen inzake gesloten industriële net-

ten. Deze evaluatie moet rekening houden met de standpun-

ten van de betrokken ondernemingen. Als het toepasselijke 

wettelijk kader verandert, zullen de gewijzigde contracten 

uiteraard opnieuw geëvalueerd en zo nodig aangepast moe-

ten worden.

B. Balancerings- en ondersteunende diensten   

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 effi ciëntie van het transmissienet in de regel-

zone. Zij moet haar evaluatiemethode en het resultaat ervan 

ter goedkeuring meedelen aan de CREG. 

In juni 2012 keurde de CREG het voorstel van Elia goed be-

treffende de evaluatiemethode van het primaire, secundaire 

en tertiaire reservevermogen en het resultaat van de toepas-

sing ervan voor 2013. 

De CREG heeft haar beslissing echter gekoppeld aan beschou-

wingen die onder meer betrekking hebben op een evolutie 

van het jaarlijks monitoringverslag over de beschikbaarheid 

en het gebruik van reservevermogen, op de noodzaak voor 

Elia om te beschikken over een tool voor de historiek en de 

voorspelling van fotovoltaïsche productie in België, met inbe-

grip van de productie die in de netten van de distributienet-

beheerders wordt geïnjecteerd, en deze tool ter beschikking 

te stellen van de markt, op de internationale uitbreiding van 

de activering van bepaalde reserves, op de deelname van de 

Belgische regelzone aan het IGCC-mechanisme geleid door 

Duitsland, op de deelname van de kerncentrales, industriële 

klanten en aggregatoren aan de reserves, op de noodzaak 

om toe te zien op de beschikbaarheid van de reserves en de 

kwaliteit van de regeling van de zone en op de realisatie van 

een studie door Elia over de behoeften aan regelmiddelen 

over een termijn van vijf jaar. 

Aangeboden prijzen en volumes voor de ondersteunende 

diensten 

Voor het verzekeren van een zeker, betrouwbaar en effi ciënt 

transmissienet moet Elia permanent kunnen beschikken over 

een aantal ondersteunende diensten. De modaliteiten ervan 

zijn opgenomen in het technisch reglement van 19 december 

2002 voor het beheer van het transmissienet en de toegang 

ertoe.

Voor de aanschaf van een aantal van deze diensten, in het 

bijzonder voor de reservevermogens die nodig zijn voor het 

verzekeren van de primaire en voor de secundaire regeling, 

is de aanschaf van een voldoende volume ervan tegen een 

redelijke prijs een erg moeilijke opgave sinds het begin van de 

vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Het betreft transacties 

waarvoor er in België slechts één koper is (Elia) en een zeer 

beperkt aantal verkopers (producenten met productiecapaci-

teit in België die technisch voldoende uitgerust zijn om deze 

diensten te leveren).

De elektriciteitswet bevat in zijn artikel 12quinquies, § 1, zoals 

gewijzigd bij wet van 8 januari 2012, een specifi eke proce-

dure die de tijdige aanschaf van voldoende volumes tegen 

een redelijke prijs moet waarborgen. De procedure bevat drie 

opeenvolgende stappen: een verslag van Elia met de nodige 

bewijsstukken, gevolgd door een verslag van de CREG en 

tenslotte een mogelijk koninklijk besluit (zelf voorafgegaan 

door een advies van de CREG over de ontwerptekst) indien 
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het verslag van de CREG vaststelt dat de prijzen manifest on-

redelijk zijn of als de transmissienetbeheerder die vraagt.

Overeenkomstig deze procedure heeft de CREG op 16 juli 

2012 het verslag van Elia ontvangen en heeft zij op 3 oktober 

2012 haar eigen verslag opgesteld over het al dan niet mani-

fest onredelijke karakter van de prijzen die aan Elia System 

Operator nv werden aangeboden voor de levering van onder-

steunende diensten voor het exploitatiejaar 2013. De CREG 

was van mening dat voor de primaire en voor de secundaire 

regeling het grootste gedeelte van de aangeboden prijzen 

door de voornaamste producenten als onredelijk moest be-

schouwd worden. 

De CREG stelde in haar verslag aan de staatssecretaris voor 

Energie voor om de kostprijs voor de levering van beide on-

dersteunende diensten voor het exploitatiejaar 2013 binnen 

de grenzen van het budget 2013 van Elia te houden, dat aan 

de grondslag ligt van de goedgekeurde nettarieven voor de  

regulatoire periode 2012-2015.

In navolging van het verslag van de CREG had de staats-

secretaris voor Energie enkele initiatieven genomen ten 

aanzien van de betrokken producenten. Aangezien dit geen en-

kel resultaat had opgeleverd, verzocht hij de CREG om advies 

uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot op-

legging van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 

2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende 

producenten. De CREG heeft een positief advies verleend over 

voornoemd ontwerp van koninklijk besluit daar dit in de lijn lag 

van de voorstellen die zij in haar verslag had geformuleerd. Het 

ontwerp van koninklijk besluit is uiteindelijk afgekondigd op 18 

december 2012.14 De daarin opgelegde prijs- en leveringsvoor-

waarden zijn geldig voor het exploitatiejaar 2013.

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, te 

herstellen, onder meer ten gevolge van eventuele individu-

ele onevenwichten die worden veroorzaakt door de verschil-

lende toegangsverantwoordelijken. Elia dient een voorstel 

van werkingsregels van de markt bestemd voor de compen-

satie van de kwartuuronevenwichten ter goedkeuring voor 

te leggen aan de CREG.

In 2012 heeft de CREG beslist om twee voorstellen van Elia 

goed te keuren voor de wijziging van de werkingsregels van 

de markt voor de compensatie van de kwartuuronevenwich-

ten voor 2012 zoals goedgekeurd in december 2011 (jaarver-

slag 2011, pagina 15) en om een derde voorstel niet goed 

te keuren.

De eerste van deze beslissingen betrof een aanpassing van 

het balancingmechanisme, toepasbaar vanaf 29 juni 2012, 

bedoeld om de nefaste gevolgen van de niet-reduceerbare 

productie tijdens periodes waarin er weinig vraag is, te be-

perken. De tweede beslissing, toepasbaar vanaf 1 oktober 

2012, had betrekking op de deelname van de Belgische 

regelzone aan het IGCC-mechanisme dat de beperkte net-

ting organiseert van de onevenwichten15 in Duitsland en be-

paalde buurlanden, wat de behoefte aan de automatische 

activering van de secundaire reserve beperkt. De derde be-

slissing, toepasbaar vanaf 10 december 2012, was een wei-

gering om het voorstel goed te keuren voor de aanpassing 

van het balancingmechanisme om de prijs voor de active-

ring van de reserves voor de bijstand tussen netbeheerders 

in rekening gebracht bij de berekening van de marginale 

prijs voor de activering van reserves gebruikt om de oneven-

wichtstarieven te berekenen, fi ctief te wijzigen.

In de loop van het eerste kwartaal van 2012 heeft de CREG 

overigens een raadpleging georganiseerd over de evolutie 

van het mechanisme voor de compensatie van de kwartuur-

onevenwichten. In het eerste semester van 2012 vond een 

eerste fase van deze consultatie plaats onder leiding van de 

CREG. Naast de CREG namen ook vertegenwoordigers deel 

van het AD Energie van de FOD Economie, van de transmis-

sienetbeheerder Elia en van de producenten die in 2011 had-

den deelgenomen aan offertes voor primaire en secundaire 

reservevermogens voor 2012. Ze heeft geleid tot een evolutie 

van de producten “primaire reserve” en “secundaire reserve” 

alsook van de marktregels voor de compensatie van kwartuur-

onevenwichten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013.

Op 28 juni 2012 heeft de CREG het voorstel van Elia goedge-

keurd betreffende de wijziging van de werkingsregels van de 

markt voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten 

vanaf 1 januari 2013, dat het resultaat was van deze raadpleging. 

Er is een tweede fase, uitgebreid naar andere marktspelers 

en voor de periode na 2013, aangekondigd. Elia wilde deze 

fase zelf leiden, conform artikel 8, § 1, 3e lid, 15° van de 

elektriciteitswet zoals ingevoegd bij wet van 8 januari 2012. 

Er was voorzien om met deze tweede fase te starten na de 

zomervakantie van 2012 om over de nodige tijd te beschik-

ken om het vereiste overleg te houden alvorens tijdig de 

voorstellen tot wijziging te doen die vanaf 1 januari 2014 

zouden moeten worden toegepast. Deze tweede fase is uit-

eindelijk gestart op 11 januari 2013. 

In 2012 heeft de CREG eveneens beslist om een voorstel 

van Elia goed te keuren voor de wijziging van de werkings-

regels van de markt voor de compensatie van de kwartuur-

onevenwichten voor toepassing vanaf 1 januari 2013 en om 

een tweede voorstel niet goed te keuren.

14.    Koninklijk besluit houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende producenten (Belgisch Staatsblad 
van 27 december 2012).

 15. De netting van de onevenwichten van de regelzones is de compensatie van de onevenwichten van tegengestelde tekens in de betrokken regelzones.
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De eerste beslissing, die in voege treedt op 1 januari 2013, 

heeft betrekking op de deelname van de Belgische regel-

zone aan het IGCC-mechanisme voor de beperkte netting 

van onevenwichten in Duitsland en bepaalde buurlanden. 

Dankzij deze beslissing kunnen de regels van toepassing 

vanaf 1 januari 2013 worden aangepast, net zoals beslissing 

1188 ervoor heeft gezorgd dat de in 2012 van toepassing 

zijnde regels konden worden aangepast vanaf 1 oktober 

2012. De tweede beslissing, toepasbaar vanaf 1 januari 

2013, is een weigering om het voorstel goed te keuren voor 

de aanpassing van het balancingmechanisme om de prijs 

voor de activering van de reserves voor bijstand tussen net-

beheerders in rekening gebracht bij de berekening van de 

marginale prijs voor de activering van reserves gebruikt om 

de onevenwichts tarieven te berekenen, fi ctief te wijzigen.

Geactiveerde volumes en concentratie van de offertes 

In 2012 zijn de activeringen ter compensatie van de oneven-

wichten van de regelzone met 13,0% gestegen in vergelijking 

met 2011 en bedroegen ze 1.254 GWh. Het aandeel van de se-

cundaire reserves in deze activeringen bedraagt 56,9% in 2012, 

tegenover 67,3% in 2011 en 76,0% in 2010. Deze daling is hoofd-

zakelijk het gevolg van het feit dat het overgrote deel van de stij-

ging van de activeringen in 2012 moet worden toegeschreven 

aan vrije biedingen voor op- en afregeling die met 47,7% zijn 

gestegen ten opzichte van 2011 (bron: gegevens Elia). 

De activering door transmissienetbeheerders van buitenlandse 

reserves vertegenwoordigde voor Elia 1,9% van de activerin-

gen ter compensatie van de onevenwichten van de regelzone 

in 2012, tegenover 2,6% in 2011. Dit betekent op het vlak van 

volume een daling met 17% tegenover 2011. De activeringen 

in het kader van het IGCC-mechanisme, waaraan Elia meedoet 

sinds oktober 2012, liepen op tot 4,7% van de activeringen 

over het geheel van 2012 (bron: gegevens Elia).

De HHI-index betreffende de aangeboden secundaire en 

tertiaire reserves op de productie-eenheden bedraagt 2.974 

in 2012, tegenover 4.510 in 2011. De activeringen betref-

fende deze middelen vertegenwoordigen 98,0% van de 

totale energie (zonder IGCC) die in 2012 ter compensatie 

van de onevenwichten van de regelzone werd geactiveerd, 

terwijl deze 97,3% vertegenwoordigden in 2011 en 97,9% in 

2010. De daling van de HHI-index is toe te schrijven aan de 

aanzienlijke vermindering van het relatieve aandeel van 

Electrabel en aan de komst van een nieuwe speler, Enel, op 

de markt voor productiereserves (bron: gegevens Elia). 

Prijs ter compensatie van de individuele onevenwichten 

Het onevenwichtstarief is gebaseerd op een systeem dat re-

kening houdt met de richting van het onevenwicht van de toe-

gangsverantwoordelijke en de richting van het onevenwicht 

van de regelzone. 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de evolutie 

van het (niet-gewogen) tarief van positieve onevenwichten 

(injectie > afname) en het (niet-gewogen) gemiddelde tarief 

van negatieve onevenwichten (injectie < afname) van de toe-

gangsverantwoordelijken in de periode 2007–2012.

Tabel 7: (Niet-gewogen) gemiddelde onevenwichtstarieven voor de periode 2007-2012

euro/MWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Injectie > afname 22,00 43,31 19,86 27,76 29,22 51,84

Injectie < afname 48,67 78,06 44,25 57,25 62,70 54,05

Bron: gegevens Elia 

Figuur 17: (Niet-gewogen) gemiddeld onevenwichtstarief en prijs Belpex DAM in de periode 2007-2012 (euro/MWh)
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Figuur 17 laat toe om deze gemiddelde tarieven te verge-

lijken met de evolutie van de gemiddelde tarieven van de 

day ahead-markt van Belpex in dezelfde periode. De over-

gang van een tweeprijzentarief tot 2011 (dual pricing in het 

Engels) naar een eenprijzentarief in 2012 (single pricing 

in het Engels) is merkbaar, met een klein verschil tussen 

het tarief voor negatief onevenwicht en dat voor positief 

onevenwicht, opgevat als een incentive die gaming moet 

ontraden. Deze twee prijzen liggen zeer dicht bij elkaar en 

zijn gemiddeld hoger dan de gemiddelde prijs van Belpex 

DAM. 

C.  Regels inzake zekerheid en betrouwbaarheid van het 

net  

In de loop van 2012 heeft de CREG initiatieven genomen 

met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid 

van het net. Ze had onder andere contacten met Elia en 

Electrabel over de elektriciteitstoevoer in geval van een 

black-out van de kerncentrale van Tihange. De CREG 

heeft de aandacht van Elia en Electrabel gevestigd op de 

reële opportuniteiten die de uitzonderlijk lange sluiting van 

de reactor van Tihange 2 biedt. In deze periode kan een 

black-starttest worden uitgevoerd waarbij hulpdiensten 

(bijvoorbeeld de watercirculatiepompen van de conden-

sor) opnieuw worden gevoed met in Coo geproduceerde 

energie. Deze test is sinds 2007 niet meer uitgevoerd. 

Na deze tussenkomst hebben Elia en Electrabel in januari 

2013 een black-starttest uitgevoerd.

4.1.3.4.  Netwerktarieven voor aansluiting en 
toegang  

A. Transmissienet  

a) Tariefmethodologie

Zoals vermeld op pagina 17 van het jaarverslag 2011 heeft 

de CREG op 24 november 2011 een besluit genomen tot 

vaststelling van de voorlopige methoden voor het bereke-

nen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 

aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsnetwerk 

met een transmissiefunctie. Gelet op het uitblijven van 

een omzetting van de derde elektriciteitsrichtlijn in 2011, 

heeft de CREG op 22 december 2011 de nettarieven voor 

het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie voor 

de regulatoire periode 2012-2015 goedgekeurd. 

De omzettingswet werd uiteindelijk op 8 januari 2012 

afgekondigd.

Na een grondige juridische analyse heeft de CREG gebre-

ken moeten vaststellen met betrekking tot de omzetting 

van het derde energiepakket en in het bijzonder wat de 

tariefmethodologie betreft. Zij heeft dan ook een verzoek 

tot nietigverklaring tegen een aantal bepalingen van de 

wet van 8 januari 2012 ingediend bij het Grondwettelijk 

Hof en een klacht neergelegd bij de Europese Commissie 

(zie punt 2. van dit verslag). 

Het nieuwe artikel 12quater, § 2 van de elektriciteitswet 

biedt de CREG de mogelijkheid om elke overgangsmaat-

regel te nemen die zij dienstig zou achten ten gevolge van 

de inwerkingtreding van de wet van 8 januari 2012 met 

het oog op de goedkeuring van de tariefmethodologie 

met toepassing van artikel 12 van de elektriciteitswet. 

Geen enkele defi nitieve tariefmethodologie is in 2012 

goedgekeurd in uitvoering van artikel 12 van de elektrici-

teitswet zoals gewijzigd door de wet van 8 januari 2012. 

Hoewel de CREG altijd de intentie heeft gehad om een 

tariefmethodologie vast te leggen in uitvoering van het 

nieuwe artikel 12 van de elektriciteitswet, vond ze het 

niet opportuun om te starten met de door dit artikel 12 

vastgelegde procedure vanwege het beroep dat bepaalde 

producenten tegen deze Voorlopige Tarifaire Methoden 

hebben ingesteld, zowel bij de Raad van State als het hof 

van beroep te Brussel.

In afwachting heeft de CREG, overeenkomstig het 

voormelde artikel 12quater, § 2, in 2012 als overgangs-

maatregel de bestaande Voorlopige Tarifaire Methoden 

toegepast als juridische basis en methode voor haar 

tariefbeslissingen.  

Daarnaast bevat de verordening (EG) nr. 714/2009, die 

rechtstreekse gelding heeft in het nationaal recht, even-

eens bepaalde overgangsmaatregelen die een bijkomen-

de juridische basis zijn voor de tariefbeslissingen van de 

CREG. Enerzijds bevat artikel 14 van deze verordening de 

basisregels met betrekking tot de tarieven voor de toe-

gang tot de transmissienetten. Het bepaalt in het bijzon-

der dat ze een afspiegeling moeten zijn van de werkelijke 

kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een 

effi ciënte netbeheerder. Anderzijds bepaalt artikel 19 van 

deze verordening dat de regulerende instanties bij de uit-

oefening van hun bevoegdheden ervoor zorgen dat deze 

verordening in acht wordt genomen. 

De CREG moet deze bepalingen dan ook naleven wan-

neer er bij haar een aanvraag tot goedkeuring van de tarie-

ven (en dus eveneens voor een aanpassing ervan) wordt 

ingediend. In dit kader kan ze – en moet ze zelfs – reke-

ning houden met de regels in deze verordening.  

b) Evolutie van de tarieven  

Eind december 2011 heeft de CREG de tarieven goedge-

keurd voor netwerken met een transmissiefunctie voor 

de volledige regulatoire periode 2012-2015. Deze tarieven 

CREG Jaarverslag 201248

4. Elektriciteitsmarkt  



zouden dus nominaal ongewijzigd blijven tussen 1 januari 

2012 en 31 december 2015, tenzij de CREG zou vaststellen 

dat ze niet meer evenredig zijn of niet meer op een niet-

discriminatoire manier zouden worden toegepast. Nadat de 

CREG deze vaststelling had gedaan, waarbij zij zich even-

eens baseerde op de bepalingen van verordening (EG) nr. 

714/2009 die voorschrijven dat de tarieven een afspiegeling 

moeten zijn van de werkelijke kosten, heeft dit aanleiding 

gegeven tot een aanpassing van de tarieven van Elia voor de 

openbaredienstverplichting ter fi nanciering van maatregelen 

om de hernieuwbare energie in Wallonië te ondersteunen. 

De CREG heeft deze tariefwijziging op 27 september 2012 

goedgekeurd. Gezien het feit dat de nettokosten voor Elia 

als gevolg van zijn verplichting om groenestroomcertifi caten 

van het Waals Gewest aan te kopen in 2012 al vijf keer hoger 

waren dan het bedrag dat aan de basis lag van het nettarief 

dat eind 2011 was goedgekeurd, heeft de CREG beslist om 

het tarief voor de toeslag eveneens te vervijfvoudigen vanaf 

1 oktober 2012.  

Uit een aangepast tariefvoorstel van Elia van 16 november 

2012 bleek duidelijk dat er zich op 1 januari 2013 andermaal 

een aanpassing opdrong: dat was het geval voor zowel het 

tarief voor de toepassing van heffi ngen en toeslagen in het 

Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(beide ingevolge de toepassing van wettelijke modalitei-

ten) als voor het tarief in verband met openbaredienstver-

plichtingen in het Waals Gewest (mede ondersteund door 

cijfergegevens van de CWaPE, bleek dat de kosten van de 

groenestroomcertifi caten die Elia als beheerder van het lo-

kaal transmissienet moet aankopen, structureel nog circa 

120% hoger zouden liggen dan het bedrag dat op 27 sep-

tember 2011 reeds was vastgelegd). In haar beslissing van 

29 november 2012 keurde de CREG de aanpassing van de 

drie betrokken tarieven goed.

c) Saldi  

Aangezien de CREG haar Voorlopige Tarifaire Methoden 

van 24 november 2011 als overgangsmaatregel toepast in 

uitvoering van artikel 12quater, § 2 van de elektriciteitswet 

heeft zij in de loop van 2012 de nodige beslissingen kunnen 

nemen over de exploitatiesaldi van Elia, zowel voor het jaar 

2010 als voor het jaar 2011.

De CREG heeft aldus de saldi van Elia vastgelegd als een 

overschot van 41.036.279,77 euro voor het exploitatiejaar 

2010 en van 2.381.382,41 euro voor het exploitatiejaar 2011. 

Deze bedragen hebben het karakter van een regulatoire 

schuld van Elia ten aanzien van de netgebruikers. 

Het gecumuleerde exploitatiesaldo van Elia voor de ex-

ploitatiejaren 2007 tot en met 2011 bedroeg bijgevolg nog 

9.329.422,26 euro. Dit tariefdefi cit vertegenwoordigt een 

regulatoire schuld van Elia ten aanzien van de netgebruikers 

via de nettarieven van de volgende regulatoire periode.

Tabel 8:  Evolutie van de kostprijs van de nettarieven van Elia ten laste van de afgenomen MWh (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

 kostprijs in euro/MWh
% t.o.v. vorige 

periode
% t.o.v. vorige 

periode
% t.o.v. vorige 

periode
% t.o.v. vorige 

periode

2002 januari – september (1) 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 t.e.m. 
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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d) Rechtspraak  

Verschillende producenten hebben beroep aangetekend tegen 

de voorlopige tariefmethoden van de CREG en tegen de injec-

tietarieven die voor het eerst zijn ingevoerd in de loop van de 

regulatoire periode 2012-2015. In 2012 had het hof van beroep 

te Brussel zich nog niet uitgesproken over deze vorderingen.

B. Distributienetten  

a) Tariefmethodologie

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.4.B.a) van dit 

verslag.

b) Evolutie van de tarieven  

Tabellen 9, 10 en 11 geven een overzicht van de tariefevolu-

ties tussen 2008 en 2012. 

De evolutie 2011/2012 is van dezelfde ordegrootte als de 

evolutie 2010/2011. De tarieven 2012 van Waver zijn niette-

min sterk gestegen als gevolg van de goedkeuring van die 

tarieven door de CREG. 

Zoals vermeld in het jaarverslag 2011 op pagina 20 

hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 

van exploitatiemaatschappij Eandis enerzijds en IVEG en 

InterEnerga anderzijds in de loop van het exploitatiejaar 2012 

een aangepast tariefvoorstel voor elektriciteit ingediend. 

De voor gestelde tariefaanpassing was volledig het gevolg 

van de sterk toegenomen kosten voor openbaredienst-

verplichtingen. Dit leidde tot de goedkeuring van nieuwe 

tarieven voor de resterende tijd van de regulatoire periode, 

respectievelijk vanaf 1 april 2011 en 1 mei 2011. Tegen deze 

tarief beslissingen zijn procedures ingesteld bij het hof van 

beroep te Brussel (punt d) hierna).

In 2012 heeft de CREG een dading gesloten met de stad 

Waver om defi nitief een einde te stellen aan alle hangende 

geschillen over de tariefbeslissingen die betrekking hebben 

op de elektriciteitsregie van de stad Waver en om de ar-

resten van het hof van beroep van Brussel uit te voeren. In 

uitvoering van deze dading heeft de CREG beslissingen ge-

nomen over de saldi van de exploitatiejaren 2008 en 2009.  

Ze heeft eveneens een aanvraag goedgekeurd voor de aan-

passing van de distributietarieven geldig van 1 mei 2012 tot 

31 december 2014.

Het weze eveneens opgemerkt dat DNB BA op 1 januari 

2012 door de VREG werd aangewezen als beheerder van 

het gesloten distributienet op het domein van de luchthaven 

Brussel-Nationaal.16 

In december 2012 heeft de CREG tot slot de vraag goed-

gekeurd van de Vlaamse distributienetbeheerders betreffende 

de installaties voor elektriciteitsproductie met een vermo-

gen kleiner of gelijk aan 10 kW. Deze vraag bestond erin 

dat ofwel een slimme meter zou worden geplaatst om de 

afname en de injectie van elektriciteit te meten, ofwel een 

vergoeding zou worden toegepast op deze installaties. Deze 

goedkeuring maakt een einde aan de discriminatie ten voor-

dele van de kleine decentrale productie-installaties en laat 

toe de winstderving te dekken die voortvloeit uit de toepas-

sing van de tarieven op een hoeveelheid kWh die lager is 

dan de hoeveelheid die werkelijk over de distributienetten 

transiteert. De inkomsten uit deze tarieven zullen door de 

distributienetbeheerders worden aangewend om hun huidi-

ge tekorten aan te zuiveren die anders aan de netgebruikers 

zouden worden doorgerekend, en/of om de toekomstige 

tarieven van alle gebruikers te doen dalen.

16.  Bij beslissing van 24 januari 2012 heeft de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkten (VREG) de aanwijzing van Brussels Airport nv (afgekort DNB BA) als distributienetbeheerder 
opgeheven en bij dezelfde beslissing akte genomen van de verklaring van DNB BA dat het een gesloten distributienet voor elektriciteit beheert op het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(Belgisch Staatsblad van 7 februari 2012).  
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euro/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

20111 Δ 
2012/2011

2012

AGEM2 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 84,46% 0,0829

AIEG 0,0360 21,53% 0,0437 3,26% 0,0452 -1,55% 0,0445 0,18% 0,0445

AIESH 0,0574 18,67% 0,0681 2,22% 0,0696 1,15% 0,0704 -0,18% 0,0703

DNB BA niet  van  toepassing:  geen  residentiële  klanten 3

EV/GHA4 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 -5,90% 0,0829

GASELWEST 0,0558 14,91% 0,0641 1,98% 0,0653 5,12% 0,0687 46,38% 0,1005 1,78% 0,1023

GASELWEST WA 0,0506 26,04% 0,0638 -5,53% 0,0602 4,02% 0,0626 0,00% 0,0626 3,42% 0,0648

IDEG 0,0576 9,47% 0,0630 0,22% 0,0632 0,66% 0,0636 0,57% 0,0639

IEH 0,0481 17,92% 0,0567 -0,04% 0,0567 0,28% 0,0569 0,26% 0,0570

IMEA 0,0461 1,43% 0,0468 1,87% 0,0477 1,76% 0,0485 26,02% 0,0611 0,98% 0,0617

IMEWO 0,0460 13,96% 0,0524 1,74% 0,0533 4,76% 0,0558 40,97% 0,0787 2,18% 0,0804

INFRAX WEST 0,0628 0,00% 0,0628 0,00% 0,0628 8,70% 0,0682 3,96% 0,0709

INTER-ENERGA 0,0607 0,00% 0,0607 0,00% 0,0607 3,46% 0,0628 9,32% 0,0687 2,02% 0,0701

INTEREST 0,0697 11,22% 0,0775 -0,44% 0,0771 1,15% 0,0780 0,44% 0,0784

INTERGEM 0,0470 13,43% 0,0533 2,04% 0,0544 3,01% 0,0561 62,23% 0,0910 1,42% 0,0922

INTERLUX 0,0676 8,82% 0,0736 1,39% 0,0746 0,68% 0,0751 1,17% 0,0760

INTERMOSANE 0,0602 15,01% 0,0693 0,24% 0,0694 1,12% 0,0702 0,64% 0,0707

INTERMOSANE VL 0,0602 30,85% 0,0788 0,09% 0,0789 0,86% 0,0796 0,45% 0,0799

IVEG 0,0541 0,00% 0,0541 0,00% 0,0541 -21,13% 0,0427 85,58% 0,0792 4,70% 0,0829

IVEKA 0,0427 12,92% 0,0482 1,59% 0,0490 2,44% 0,0501 48,14% 0,0743 1,50% 0,0754

IVERLEK 0,0496 9,44% 0,0543 1,62% 0,0552 3,99% 0,0574 39,73% 0,0801 1,85% 0,0816

PBE 0,0592 0,00% 0,0592 0,00% 0,0592 27,08% 0,0753 5,97% 0,0798

PBE W 0,0500 0,00% 0,0500 0,00% 0,0500 11,22% 0,0556 3,62% 0,0576

RESA Electricité5 0,0431 0,00% 0,0431 34,62% 0,0581 -0,96% 0,0575 0,12% 0,0576

SEDILEC 0,0505 10,05% 0,0555 -0,24% 0,0554 0,00% 0,0554 -0,02% 0,0554

SIBELGA 0,0452 11,51% 0,0505 10,18% 0,0556 4,73% 0,0582 2,39% 0,0596

SIBELGAS 0,0478 9,33% 0,0523 1,13% 0,0529 2,77% 0,0543 35,55% 0,0736 -1,19% 0,0728

SIMOGEL 0,0415 13,42% 0,0471 0,56% 0,0473 1,34% 0,0480 1,63% 0,0487

WAVRE6 0,0345 0,00% 0,0345 0,00% 0,0345 0,00% 0,0345 66,07% 0,0573

Gemiddelde 0,0528 9,64% 0,0577 2,09% 0,0587 2,38% 0,0601 19,99% 0,0676 6,59% 0,0706

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven –  Rode cijfers: opgelegde tarieven
Tarieven exclusief btw, Elia-heffi ng in het Vlaams Gewest en exclusief wegenisretributie.  
(1)   Tarieven Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: vanaf 1 april

Tarieven InterEnerga en Iveg: vanaf 1 mei  
(2)  AGEM is vanaf 1 januari 2012 overgenomen door IVEG 
(3)  DNB BA is een gesloten distributienet sedert 1 januari 2012
(4)  EV/GHA is vanaf 1 juli 2011 overgenomen door IVEG 
(5)  Tarieven RESA Electricité 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien: opgelegde tarieven van 2008
(6)  Geldig vanaf 1 mei 2012, voordien: opgelegde tarieven van 2008

 

Bron: CREG
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Tabel 10: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2012, exclusief btw

euro/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

20111 Δ 
2012/2011

2012

AGEM2 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,32% 0,0377

AIEG 0,0458 31,29% 0,0601 12,69% 0,0678 -0,77% 0,0672 1,24% 0,0681

AIESH 0,0601 -0,05% 0,0601 2,56% 0,0616 1,82% 0,0627 0,03% 0,0627

DNB BA 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 3

EV/GHA4 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 -42,02% 0,0377

GASELWEST 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 4,06% 0,0479 5,36% 0,0505 4,80% 0,0529

GASELWEST WA 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 5,17% 0,0484 0,00% 0,0484 5,01% 0,0509

IDEG 0,0441 -5,27% 0,0418 0,81% 0,0421 1,18% 0,0426 0,11% 0,0427

IEH 0,0440 6,45% 0,0468 4,51% 0,0489 -2,48% 0,0477 0,23% 0,0478

IMEA 0,0419 -2,63% 0,0408 2,15% 0,0417 1,79% 0,0424 6,06% 0,0450 -0,14% 0,0449

IMEWO 0,0392 -2,80% 0,0381 2,04% 0,0389 4,92% 0,0408 6,31% 0,0433 3,70% 0,0449

INFRAX WEST 0,0436 0,00% 0,0436 0,00% 0,0436 -20,02% 0,0349 1,34% 0,0354

INTER-ENERGA 0,0320 0,00% 0,0320 0,00% 0,0320 6,27% 0,0340 4,98% 0,0357 3,79% 0,0371

INTEREST 0,0531 0,89% 0,0536 2,43% 0,0549 3,13% 0,0566 -0,25% 0,0565

INTERGEM 0,0382 6,04% 0,0405 3,11% 0,0418 4,14% 0,0435 5,91% 0,0461 4,04% 0,0479

INTERLUX 0,0486 -4,09% 0,0466 6,41% 0,0496 0,84% 0,0500 1,20% 0,0506

INTERMOSANE 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,01% 0,0557

INTERMOSANE VL 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,01% 0,0557

IVEG 0,0420 0,00% 0,0420 0,00% 0,0420 -26,17% 0,0310 11,80% 0,0347 8,63% 0,0377

IVEKA 0,0373 5,05% 0,0392 2,07% 0,0400 3,73% 0,0415 5,03% 0,0435 4,27% 0,0454

IVERLEK 0,0386 2,84% 0,0397 2,15% 0,0406 4,65% 0,0425 4,68% 0,0445 3,33% 0,0459

PBE 0,0347 0,00% 0,0347 0,00% 0,0347 29,35% 0,0449 4,92% 0,0471

PBE W 0,0333 0,00% 0,0333 0,00% 0,0333 9,75% 0,0366 2,09% 0,0373

RESA Electricité5 0,0511 0,00% 0,0511 26,50% 0,0647 3,99% 0,0672 3,33% 0,0695

SEDILEC 0,0399 3,96% 0,0415 1,83% 0,0423 1,28% 0,0428 0,35% 0,0430

SIBELGA 0,0588 -17,82% 0,0483 9,95% 0,0531 6,75% 0,0567 4,43% 0,0592

SIBELGAS 0,0348 32,86% 0,0462 4,38% 0,0482 5,73% 0,0510 1,43% 0,0517 6,87% 0,0553

SIMOGEL 0,0427 4,73% 0,0447 0,31% 0,0448 2,05% 0,0457 -0,17% 0,0457

WAVRE6 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 5,30% 0,0488

Gemiddelde 0,0460 2,05% 0,0467 3,17% 0,0483 1,80% 0,0490 1,22% 0,0497 0,96% 0,0487

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven –  Rode cijfers: opgelegde tarieven
Tarieven exclusief btw, Elia-heffi ng in het Vlaams Gewest en exclusief wegenisretributie.  
(1)   Tarieven Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: vanaf 1 april

Tarieven InterEnerga en Iveg: vanaf 1 mei  
(2)  AGEM is vanaf 1 januari 2012 overgenomen door IVEG 
(3)  DNB BA is een gesloten distributienet sedert 1 januari 2012
(4)  EV/GHA is vanaf 1 juli 2011 overgenomen door IVEG 
(5)  Tarieven RESA Electricité 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien: opgelegde tarieven van 2008
(6)  Geldig vanaf 1 mei 2012, voordien: opgelegde tarieven van 2008
 

Bron: CREG
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Tabel 11: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2012, exclusief btw

euro/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

20111 Δ 
2012/2011

2012

AGEM2 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 27,14% 0,0181

AIEG 0,0154 76,09% 0,0271 3,14% 0,0279 -1,75% 0,0274 0,73% 0,0276

AIESH 0,0237 0,68% 0,0239 2,65% 0,0245 1,98% 0,0250 0,22% 0,0250

DNB BA 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 3

EV/GHA4 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 13,03% 0,0181

GASELWEST 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 1,46% 0,0164 15,71% 0,0189 4,07% 0,0197

GASELWEST WA 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 4,61% 0,0169 0,00% 0,0169 4,56% 0,0176

IDEG 0,0164 -4,85% 0,0156 0,13% 0,0156 0,43% 0,0157 -0,53% 0,0156

IEH 0,0162 5,32% 0,0171 9,67% 0,0188 -8,29% 0,0172 -0,38% 0,0171

IMEA 0,0148 0,13% 0,0148 1,43% 0,0150 1,38% 0,0152 16,88% 0,0178 -5,91% 0,0168

IMEWO 0,0140 -0,22% 0,0140 1,88% 0,0143 4,12% 0,0149 17,29% 0,0174 1,92% 0,0178

INFRAX WEST 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 19,66% 0,0192 8,14% 0,0207

INTER-ENERGA 0,0116 0,00% 0,0116 0,00% 0,0116 35,57% 0,0157 10,82% 0,0174 5,42% 0,0183

INTEREST 0,0192 2,83% 0,0197 1,53% 0,0200 2,14% 0,0205 -0,90% 0,0203

INTERGEM 0,0135 5,52% 0,0142 2,61% 0,0146 3,63% 0,0151 17,03% 0,0177 3,35% 0,0183

INTERLUX 0,0176 -5,47% 0,0166 5,24% 0,0175 -0,04% 0,0175 0,88% 0,0177

INTERMOSANE 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 -0,81% 0,0207

INTERMOSANE VL 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 -0,81% 0,0207

IVEG 0,0151 0,00% 0,0151 0,00% 0,0151 -14,39% 0,0129 28,30% 0,0166 8,82% 0,0181

IVEKA 0,0126 8,91% 0,0137 1,91% 0,0140 3,47% 0,0144 14,44% 0,0165 3,84% 0,0172

IVERLEK 0,0137 3,97% 0,0143 1,52% 0,0145 3,92% 0,0151 13,19% 0,0171 2,54% 0,0175

PBE 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 86,86% 0,0265 7,50% 0,0285

PBE W 0,0133 0,00% 0,0133 0,00% 0,0133 37,48% 0,0182 3,00% 0,0188

RESA Electricité5 0,0169 0,00% 0,0169 38,23% 0,0234 4,44% 0,0244 3,21% 0,0252

SEDILEC 0,0147 2,11% 0,0150 1,13% 0,0152 0,65% 0,0153 -0,15% 0,0153

SIBELGA 0,0175 -15,58% 0,0147 7,50% 0,0158 5,78% 0,0168 4,43% 0,0175

SIBELGAS 0,0124 33,19% 0,0165 3,94% 0,0172 4,30% 0,0179 4,08% 0,0186 5,66% 0,0197

SIMOGEL 0,0143 4,63% 0,0150 -0,09% 0,0150 1,56% 0,0152 -0,53% 0,0151

WAVRE6 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 2,58% 0,0189

Gemiddelde 0,0163 4,24% 0,0169 3,04% 0,0175 6,84% 0,0184 7,30% 0,0191 3,61% 0,0194

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven –  Rode cijfers: opgelegde tarieven
Tarieven exclusief btw, Elia-heffi ng in het Vlaams Gewest en exclusief wegenisretributie.  
(1)   Tarieven Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: vanaf 1 april

Tarieven InterEnerga en Iveg: vanaf 1 mei  
(2)  AGEM is vanaf 1 januari 2012 overgenomen door IVEG 
(3)  DNB BA is een gesloten distributienet sedert 1 januari 2012
(4)  EV/GHA is vanaf 1 juli 2011 overgenomen door IVEG 
(5)  Tarieven RESA Electricité 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien: opgelegde tarieven van 2008
(6)  Geldig vanaf 1 mei 2012, voordien: opgelegde tarieven van 2008

 

Tussen de verschillende distributienetbeheerders kunnen 

aanzienlijke tariefverschillen worden vastgesteld. Deze 

verschillen worden enerzijds gerechtvaardigd door topo-

grafi sche en technische factoren die eigen zijn aan de be-

voorrade gebieden, en anderzijds door de omvang van de 

openbaredienstverplichtingen en het feit of de wegenisre-

tributie al dan niet in rekening is gebracht in de tarieven. 

Andere factoren, zoals de overdracht van saldi van de voor-

gaande jaren (bonus/malus), dragen eveneens bij tot deze 

tariefverschillen.

Figuren 18, 19 en 20 geven de gemiddelde samenstelling 

van de distributienetkosten weer in Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel.

Bron: CREG
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17.  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.
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Figuur 19:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Wallonië in 2012 voor een Dc-klant = 3.500 kWh/

jaar (1.600 normale uren, 1.900 stille uren)

Figuur 20:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Brussel in 2012 voor een Dc-klant = 3.500 kWh/jaar 

(1.600 normale uren, 1.900 stille uren)

Figuur 18:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Vlaanderen in 2012 voor een Dc-klant = 3.500 kWh/

jaar (1.600 normale uren, 1.900 stille uren)

c) Saldi  

Begin 2011 en 2012 heeft de CREG van de distributienet-

beheerders de rapporten ontvangen betreffende de toepas-

sing van hun tarieven in 2010 en 2011. De CREG heeft geen 

beslissing genomen over de gerapporteerde saldi wegens 

de volgende redenen:  

-  de tarievenbesluiten werden door het hof van beroep te 

Brussel bij herhaling onwettig verklaard; 

-  ondanks de bekrachtigingswet van 15 december 200917 

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 Elec-

trawinds nv tegen die bekrachtigingswet had ingediend op 

22 juni 2010;

-  de juridische onzekerheid als gevolg van de laattijdige 

omzetting van de Europese regelgeving naar Belgische 

wetgeving; 

- het ontbreken van een tariefmethodologie.  

d) Rechtspraak  

Het Brusselse hof van beroep heeft zich op 26 juni 2012 

uitgesproken over de beroepen van een aantal netgebrui-

kers tegen de verhoging van de distributienettarieven van 

Eandis en Infrax. De CREG had deze tussentijdse verhoging 

op vraag van de distributienetbeheerders toegestaan omdat 

de kosten van de door het Vlaams Gewest ingestelde op-

koopverplichting van groenestroomcertifi caten veel hoger 

bleken dan verwacht (zie jaarverslag 2011, p. 20). 

Omdat de Belgische tarifaire regels niet in overeenstem-

ming waren met de nieuwe Europese regelgeving, had de 

CREG zich verplicht gezien om haar beslissing rechtstreeks 

op de EU-richtlijn te steunen. Het hof oordeelde echter dat 

de ingeroepen rechtsgrond geen directe werking bezat en 

bovendien enkel op initiatief van de regulator kon worden 

gebruikt, niet op vraag van de netbeheerders.

In tegenstelling tot de CREG was het hof van mening dat de 

bestaande elektriciteitswet een afdoende rechtsgrond bood 

voor een “actualisering” van de distributietarieven. Bijge-

volg stelde het Hof dat de beslissingen van de CREG om 

formele redenen vernietigbaar waren, hoewel de inhoude-

lijke en cijfermatige beoordeling van de CREG correct werd 

bevonden.

Alvorens de beslissingen ook effectief te vernietigen, heeft 

het hof van beroep evenwel een prejudiciële vraag gesteld 

aan het Grondwettelijk Hof over de mogelijkheid om de ge-

volgen van vernietigde beslissingen tijdelijk te handhaven. 

CREG Jaarverslag 201254

4. Elektriciteitsmarkt  



Anders dan de Raad van State blijkt het hof van beroep im-

mers niet over deze mogelijkheid te beschikken. Het Grond-

wettelijk Hof moet zich nog uitspreken over de vraag of dit 

een ongeoorloofde discriminatie vormt.

De CREG heeft cassatieberoep aangetekend tegen deze ar-

resten van het hof van beroep.

In een ander belangrijk arrest van 12 juli 2012 is het Grond-

wettelijk Hof ingegaan op het verzoek van de CREG om het 

decreet te vernietigen waarmee het Vlaams gewest  decen-

trale elektriciteitsproducenten vrijstelde van betaling van 

injectietarieven. De CREG had dit decreet in juli 2011 aan-

gevochten omdat ze het als een inbreuk zag op de federale 

bevoegdheid inzake tarieven (zie jaarverslag 2011, p. 24).

Het Hof heeft de CREG nu gelijk gegeven en het decreet 

vernietigd. Het arrest bevestigt dat zowel de toepassing, de 

vrijstelling als de bepaling van de injectietarieven voor elek-

triciteit exclusieve federale bevoegdheden zijn en in het bij-

zonder bevoegdheden van de CREG. Noch het aanmerken 

van de maatregel als openbaredienstverplichting, noch het 

inroepen van impliciete bevoegdheden lieten toe om aan 

deze conclusie te ontkomen. Het Grondwettelijk Hof heeft 

duidelijk gesteld dat het aan de federale overheid zelf toe-

komt om te beoordelen of het in het kader van haar tarief-

bevoegdheid mogelijk is de gewesten tegemoet te komen 

in hun groenestroombeleid.

 

In een arrest van 11 mei 2012 heeft het Hof van Cassatie ten 

slotte een arrest vernietigd dat het hof van beroep van Brus-

sel op 21 juni 2011 had uitgesproken over de stad Waver. 

Het Hof van Cassatie was van oordeel dat het aangevoch-

ten arrest artikel 780, 1e lid van het Gerechtelijk Wetboek 

schendt omdat het geen beschikking bevat waarbij het hof 

van beroep zich uitspreekt over het geschil dat het meende 

te beslechten.

e) Studies uitgevoerd door de CREG in 2012

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.4.B.d) van dit 

verslag.

4.1.4. Grensoverschrijdende kwesties

4.1.4.1. Toegang tot grensoverschrijdende installaties  

In 2012 bleef de import van elektriciteit stijgen. De netto 

fysische import bedroeg in 2012 ongeveer 9,94 TWh, tegen 

slechts 2,62 TWh in 2011. De bruto fysische import bedroeg 

in 2012 ongeveer 16,8 TWh tegenover 13,3 TWh in 2011. De 

bruto fysische export bedroeg in 2012 ongeveer 6,9 TWh, 

tegenover 10,7 TWh in 2011.

Onderstaande fi guur geeft de evolutie weer van de (gemid-

delde maandelijkse) import- en exportcapaciteit die ter be-

schikking wordt gesteld van de day ahead-markt, evenals 

het totale nettogebruik ervan.Uit deze fi guur blijkt dat 2012 

extreme evoluties heeft gekend inzake het gebruik (nomina-

tie) van de interconnectiecapaciteit: het gemiddelde maan-

delijkse maximumgebruik voor invoer was meer dan 2.000 

MW in oktober en november 2012 en 1.800 MW in maart 

en december, met een importrecord van 3.864 MW op 19 

november 2012. Dit contrasteert met het vorige jaar, maar 

komt overeen met de resultaten van 2008, dat werd geken-

merkt door een erg hoge import in de periode februari-mei. 

De hogere invoer eind 2012 is hoofdzakelijk toe te schrijven 

aan de onbeschikbaarheid van twee kerncentrales, Doel 3 

en Tihange 2, vanaf de maand augustus.

De gemiddelde invoercapaciteit is tegen het inde van 2012 

licht verminderd, waarschijnlijk door het beperken van de to-

tale import naar België in 2012 vanwege veiligheidsredenen. 

Het seizoenskarakter van de invoercapaciteit (meer capaci-

teit in de winter en minder in de zomer) was minder uitge-

sproken en 2011 en 2012 dan in de voorgaande jaren.
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Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde export-

capaciteit in 2012 is gestegen in vergelijking met de vorige 

jaren. Ten opzichte van 2011 is de gemiddelde exportcapaci-

teit in 2012 gestegen met 180 MW. De gemiddelde import-

capaciteit is daarentegen stabiel gebleven. De gemiddelde 

nominatie (gebruik) was in 2012 negatief (wat wijst op een 

commerciële import), vergeleken met de positieve nomina-

ties in 2009 en 2010 (wat wijst op een commerciële export). 

In 2012 voerde de Belgische regelzone dus netto energie in.

Tabel 12:  Gemiddelde export- en importcapaciteit en 

gemiddelde nominatie per jaar (MW)

Jaar Gemiddelde 

export-

capaciteit

Gemiddelde 

import-

capaciteit 

Gemiddelde 

nominatie

2006 2.549 -3.912 -1.045

2007 2.317 -3.908 -709

2008 2.242 -3.881 -1.196

2009 2.460 -3.877 319

2010 2.558 -4.023 17

2011 2.790 -4.250 -282

2012 2.971 -4.244 -1.083

Gemiddeld 2.555 -4.013 -569
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

De volgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarlijkse 

opbrengsten van de (import- en export-)capaciteiten die 

door de marktspelers worden verworven in het kader van 

expliciete veilingen, die geldig zijn voor het volgende jaar 

of de volgende maand. Uit deze tabel blijkt dat de markt-

spelers in 2012 jaarlijkse en maandelijkse capaciteit hebben 

kunnen verkrijgen voor een bedrag dat bijna 9 miljoen euro 

meer bedraagt dan het voorgaande jaar, maar nog steeds 

duidelijk onder de bedragen van de jaren 2008-2010 blijft. 

De marktspelers verwachtten in 2012 dus grotere prijsver-

schillen met Nederland en Frankrijk dan in 2011, maar min-

der groot dan in de jaren 2008-2010. 

Tabel 13:  Jaarlijkse opbrengst van de geveilde capaciteit (in 

miljoen euro)

Jaar Jaarlijkse 

veilingen

Maandelijkse 

veilingen

Totaal

2008 27,0 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

2012 15,6 8,5 24,1

Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Figuur 21: Beschikbaarheid en gebruik van de interconnectiecapaciteit van 2006 tot 2012
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Bron: CREG
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Prijsverschillen kunnen zich voordoen tussen de day ahead-

beurzen van de vier landen van de CWE-regio (België, 

Nederland, Frankrijk en Duitsland). Deze verschillen, die zich 

uiten op de kortetermijnmarkt Belpex DAM, wijzen op een 

verzadiging van de interconnectiecapaciteit tussen twee 

welbepaalde markten. België heeft twee interconnecties 

waarop zich congesties kunnen voordoen in de twee richtin-

gen (invoer of uitvoer).

De evolutie van de congestierente per interconnectie in de 

periode 2007-2012 wordt getoond in de fi guur hieronder. 

Deze fi guur geeft een zeer sterke verhoging weer van de 

congestierente in 2012 tot 68 miljoen euro, wat bijna het 

dubbele is van de voorgaande jaren. Deze stijging wijst op 

een minder goede prijsconvergentie tussen de beurzen van 

België, Nederland en Frankrijk in 2012.

Van deze congestierente werd 15 miloen euro gegenereerd 

in februari 2012 op de uitvoerverbinding met Frankrijk (van-

wege de koudegolf en de prijspieken in Frankrijk) en is 21 

miljoen euro afkomstig van de invoerverbinding met Frank-

rijk tijdens de drie laatste maanden van 2012 (vanwege de 

onbeschikbaarheid van twee kerncentrales).

4.1.4.2.  Samenwerking (met inbegrip van de procedu-
res voor de toewijzing van capaciteit en het 
congestiebeheer)  

De CREG werkte in 2012 op verschillende thema’s nauw 

samen met regulatoren uit andere lidstaten en met ACER 

(punt 5.8.2. van dit verslag), alsook met de transmissienet-

beheerders en de elektriciteitsbeurzen. Meestal ging het 

hierbij om een voortzetting van werk uit voorgaande jaren. 

Het toenemend belang van de regionale integratie, die zich 

tussen de nationale markt en de Europese markt situeert, 

wordt weerspiegeld in het derde Europese energiepakket, 

dat het regionale niveau als een onontbeerlijke tussenstap 

naar de totstandkoming van een eengemaakte Europese 

energiemarkt erkent. België maakt deel uit van de Centraal-

West-Europese regio (hierna: CWE) in de regionale initiatie-

ven voor elektriciteit (ERI). De CREG is lead regulator voor 

de CWE-regio.

Op Europees niveau (CWE) kunnen vier grote werkthema’s 

onderscheiden worden in 2012: de koppeling van de day 

ahead-markten, de invoering van een regionaal mechanis-

me van intraday-handel, de berekening van de (commerci-

ele) interconnectiecapaciteiten (capacity calculation) en de 

capaciteitstoewijzing op lange termijn (long term capacity 

allocation). Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een coör-

dinatie van de balancing-systemen in de verschillende Euro-

pese landen. Voor deze vier thema’s hebben de Europese 

regulatoren, gecoördineerd door ACER, in 2011 supraregio-

nale actieplannen opgesteld waaraan de CREG ook in 2012 

verder actief is blijven deelnemen. 

De ontwikkeling van de day ahead- en intraday-markten, 

die oorspronkelijk plaatsvond binnen de CWE-regio, heeft 

zich geografi sch uitgebreid naar Noordwest-Europa (NWE), 

dat Duitsland, de Benelux, Denemarken, Finland, Frankrijk, 

Groot-Brittannië, Noorwegen, Nederland en Zweden omvat.

Een sleuteldoelstelling van de regulatoren van de CWE-

regio is om een marktkoppeling D-1 te creëren op basis 

van de energiestromen (fl ow-based). De huidige impliciete 

marktkoppeling op basis van de prijzen in de CWE-regio is 

de koppeling die op 9 november 2010 werd opgestart. De 

methode van toewijzing en berekening van transmissieca-

paciteit binnen de CWE-koppeling steunt op de traditionele 

methode van beschikbare interconnectiecapaciteit (available 

transfer capacity of ATC), gevolgd door een gecoördineerd 

reductieproces in geval van risico voor de veiligheid van het 

net. De CREG neemt eveneens deel aan de follow-up van 

het NWE Day Ahead-marktkoppelingsproject.18 Dit project 

koppelt de dagmarkten van de NWE-zone impliciet aan el-

kaar. De doelstelling bestaat erin om dit in 2013 te lanceren 

18.  Binnen het werk van regulatoren met betrekking tot NWE Day Ahead is de CREG ook specifi ek actief lid van de Algorithm Task Force (TF).

Figuur 22:  Congestierentes van de door interconnecties 

gekoppelde elektriciteitsbeurzen (in miljoenen euro)
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en hetzelfde jaar nog uit te breiden naar de Zuidwest-Euro-

pese (SWE) en Centraal-Oost-Europese (CEE) regio’s.

De regulatoren van de CWE-regio streven ook naar de uitwer-

king van een regionaal intraday-mechanisme. De CREG neemt 

deel aan de follow-up van het NWE intraday-project, dat oor-

spronkelijk in een tussenfase voorzag in een intraday-markt 

op basis van een model vergelijkbaar met het Scandinavische 

ELBAS-model en een eindfase die voldoet aan de criteria van 

de Europese regelgeving in 2014. De beurzen hadden de ver-

antwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van het 

platform met een shared order book en capacity management 

module (SOB/CMM). In de lente van 2012 hebben de betrok-

ken beurzen echter beslist om toch niet dit pad te volgen. In de 

tweede helft van 2012 beslisten de beurzen om de keuze van 

de ontwikkelaar van het platform via een aanbesteding te laten 

verlopen. Volgens plan moet het nieuwe (tussenfase)platform 

ten laatste in april 2013 beschikbaar zijn. 

De in 2012 van kracht zijnde veilingregels gelden voor de CWE 

en Centraal Zuid-Europese (CSE) regio’s en voor Zwitserland. 

Ze werden door de CREG goedgekeurd op 10 november 2011. 

In 2012 is het werk aangevat om de Spaans-Franse koppel-

verbinding toe te voegen aan de veilingregels. Deze uitbreiding 

zou in mei 2013 moeten plaatsvinden. Het gemeenschappelijk 

veilingbureau CASC zal instaan voor de veilingen van jaarlijkse 

en maandelijkse interconnectiecapaciteit in de CWE- en CSE-

regio’s evenals in Zwitserland en Spanje.

Wat de capaciteitsberekening op basis van de energiestro-

men en meer bepaald de fl ow-based marktkoppeling betreft, 

heeft de CREG in nauwe samenwerking met de andere re-

gulatoren van de CWE-regio van nabij de ontwikkelingen 

van de CWE-transmissienetbeheerders gevolgd. Tijdens de 

vergaderingen tussen netbeheerders, elektriciteitsbeurzen 

en regulatoren werden meermaals simulatieresultaten en 

laatste ontwikkelingen van het fl ow-based model bespro-

ken. De belangrijkste behandelde onderwerpen waren de 

defi niëring van critical branches (CB), generation shift keys 

(GSK), fl ow reliability margins (FRM), remedial actions en de 

toewijzing van inkomsten uit congestie. Hiernaast kregen 

de aspecten rond transparantie, toezicht en planning van het 

fl owbased project ook de nodige aandacht.

De CREG is samen met de Oostenrijkse regulator E-control 

aangewezen als lead regulator van het werkschema voor de 

capaciteitsberekening binnen de ERI. In deze hoedanigheid 

draagt de CREG actief bij aan de jaarlijkse Regional Initia-

tives Status Review Report 2011 en de driemaandelijkse ERI 

Quarterly Reports. 

Wat de berekening van capaciteit op jaar- en maandbasis be-

treft, had de CREG in september 2011 een beslissing aange-

nomen (jaarverslag 2011, p. 28). Tegen deze beslissing heeft 

Elia zowel bij het hof van beroep als bij de Raad van State 

beroep ingesteld. Op de openbare zitting van 12 september 

2012 heeft het hof van beroep zijn arrest uitgesproken. Het 

hof heeft de vordering ontvankelijk verklaard maar verwor-

pen, waarmee de oorspronkelijke beslissing van de CREG 

d.d. 15 september 2011werd bekrachtigd. De CREG blijft 

ijveren voor een methode voor de berekening van intercon-

nectiecapaciteit (op jaar-, maand-, dag- en intraday-basis) 

die voldoet aan de vereisten van het derde energiepakket. 

Vooral met het oog op een mogelijke grote vraag naar ener-

gie tijdens periodes van uitzonderlijke koude, wordt een af-

doende berekeningsmethode voor interconnectiecapaciteit 

belangrijk (zie punt 4.4.6. van dit verslag).

De coördinatie tussen transmissienetbeheerders van de 

CWE-regio werd op het vlak van capaciteitsberekening in 

de lente van 2012 verder verfi jnd door aanpassingen aan het 

TSO Common System waardoor het reduceren van commer-

ciële interconnectiecapaciteit beter gecoördineerd wordt.

In mei 2012 stelde de CWE Price Zone Study Taskforce haar 

initiatierapport over de studie aangaande een betere afba-

kening van de aanbodzones in de CWE-regio voor aan de 

regulatoren. Dezelfde maand kondigde BNetzA, de Duitse 

regulator, aan dat ze de activiteiten van deze taskforce niet 

meer zou ondersteunen. De discussie over relevante bied-

zones zal nu plaatsvinden in een context van de CWE- en 

CEE-regio’s, Zwitserland en de noordelijke Italiaanse kop-

pelverbindingen met het buitenland. ENTSO-E is belast met 

het uitvoeren van dit onderzoek.

Voor de capaciteitsberekening op de koppelverbinding tus-

sen België en Nederland werken de Nederlandse regulator 

NMa en de CREG in 2012 intensief samen met het oog op 

het verbeteren van de berekeningsmethode op de betref-

fende verbinding. Daardoor hebben de transmissienetbe-

heerders in december 2012 de interconnectiecapaciteit op 

de grens België-Nederland verhoogd, en dit zowel op day 

ahead- als op intraday-vlak. Zoals hierboven vermeld zal de 

CREG hiernaast ook verder ijveren voor methodes voor de 

berekening van de interconnectiecapaciteit die voldoen aan 

de vereisten van het derde energiepakket.

Op 15 november 2012 heeft de CREG ten slotte het voor-

stel van Elia goedgekeurd betreffende de methode om de 

capaciteit op de verbindingen België-Frankrijk en België-

Nederland over de verschillende tijdshorizonten te verdelen.

4.1.5. Compliance

Op 18 december 2012 heeft het hof van beroep van Brussel 

zijn arrest gewezen in verband met de administratieve boete 

opgelegd door de CREG aan Electrabel wegens het niet-

overmaken van gevraagde informatie (betreffende de nucle-

aire rente). Het hof vernietigt de beslissing van de CREG. In 

hoofdzaak oordeelt het hof dat:

-  door te trachten informatie te krijgen over de nucleaire 

rente bij Electrabel, en dit na publicatie van haar studie 
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968, de CREG haar positie heeft willen versterken en haar 

eigen belang heeft willen verdedigen, wat strijdig is met 

het onpartijdigheidsprincipe;

-  de CREG als administratieve autoriteit niet gemachtigd is 

om dwangsommen op te leggen aangezien dit uitsluitend 

de bevoegdheid is van de rechterlijke macht;

-  ook al zou het hof van beroep zijn beslissing in de plaats 

kunnen stellen van de beslissing van de CREG vanwege 

de volle rechtsmacht waarmee het oordeelt, dit toch niet 

mogelijk is in het voorliggende geschil; wegens de straf-

rechtelijke aard (in de zin van artikel 6 EHRM) van een ad-

ministratieve boete kan het hof de boete namelijk enkel 

opleggen indien zou blijken dat Electrabel een voldoende 

duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig geformuleerde 

verplichting niet heeft nageleefd, terwijl volgens de vast-

stellingen van het hof uit het geheel van de debatten ge-

bleken is dat dit niet het geval was.

4.2. Mededinging

4.2.1.  Prijsmonitoring op groot- en 
kleinhandelsniveau 

4.2.1.1. Studies uitgevoerd door de CREG in 2012

Studie over de energieprijzen in de periode 2009-2011

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.1.1. hierboven.

Studie over de Belgische groothandelsprijzen voor elek-

triciteit in 2011

Uit deze studie blijkt dat de day ahead-elektriciteitsprijs op 

korte termijn op de Belgische elektriciteitsbeurs Belpex in 

2011 gemiddeld 49,4 euro/MWh bedroeg, tegen 48,9 euro/

MWh voor Frankrijk, 51,1 euro/MWh voor Duitsland en 52,1 

euro/MWh voor Nederland.

Daarnaast heeft de CREG kunnen vaststellen dat de liqui-

diteit op de Belpex DAM19 in 2011 is verbeterd ten opzichte 

van 2010. Er werd in 2011 namelijk slechts één prijspiek 

waargenomen (op 28 maart). De Belpex DAM-prijzen zijn 

in 2011 echter gedurende verschillende maanden gestegen 

naar aanleiding van de aankondiging van de Duitse regering 

van de invoering van een nucleair moratorium ten gevolge 

van de kernramp in Fukushima. 

Het jaar 2011 werd ook gekenmerkt door de uitbreiding van 

de marktkoppelingen door middel van de prijzen (integratie 

van de interconnector Britned) en de volumes (integratie 

van de interconnector NorNed).

Op de continue intraday Belpex CIM-markt20 werd in totaal 

363 GWh verhandeld in 2011, wat een stijging is van 32% 

vergeleken met 2010. De prijs op de intraday-markt bedroeg 

gemiddeld 55 euro/MWh in 2011. Er dient te worden opge-

merkt dat de intraday-beurzen van België en Nederland op 

17 februari 2011 werden gekoppeld.

Indien men de prijzen op de year ahead-markt op lange ter-

mijn in België vergelijkt met die in Frankrijk, Nederland en 

Duitsland, dan blijkt dat de prijzen van de vier landen nauw 

bij elkaar aansluiten, vooral sinds 2009. Merk op dat de Belgi-

sche year ahead-prijs in 2011 de laagste prijs van de hele regio 

van Centraal-West-Europa bleek te zijn (1,5% goedkoper).

De studie heeft ook de import- en exportcapaciteit van elek-

triciteit in België geanalyseerd. Deze zijn in 2011 gestegen 

ten opzichte van 2010. De beschikbare commerciële inter-

connectiecapaciteit wordt voornamelijk gebruikt door de 

Belgische, Nederlandse en Franse beurzen met het oog op 

de koppeling van de day ahead-markten.

Uit de expliciete veilingen van capaciteit op lange termijn op 

de interconnecties blijkt dat de spelers op de groothandels-

markt in 2011 minder hebben moeten betalen ten opzichte 

van de vorige jaren. Dit weerspiegelt de verwachtingen 

van de spelers op de groothandelsmarkt dat de day ahead-

prijzen in 2011 sterk zouden convergeren. De CREG merkt 

a posteriori op dat deze convergentie zich niet heeft voor-

gedaan want de congestierentes op dagelijkse basis lagen 

hoger dan in 2010 (37 miljoen euro tegen 33 miljoen euro).

Wat betreft de balancing (evenwicht tussen de afnames en 

de injecties op het net) besluit de CREG dat de transmissie-

netbeheerder in 2011 werd geconfronteerd met een groter 

onevenwicht en dat de regelzone van Elia meer in positief 

onevenwicht (overschot) was dan de vorige jaren. Dit gaat in 

tegen de economische rationaliteit omdat de onevenwichts-

tarieven in 2011 eerder een overschot dan een tekort bestraf-

fen. De vaststellingen kunnen mogelijk worden verklaard 

door de sterke stijging van de decentrale productie door 

zonnepanelen. De evenwichtsverantwoordelijken houden 

mogelijk onvoldoende rekening met deze productie, waar-

door ze de afname overwaarderen en dus meer injecties 

dan afnames uitvoeren, wat een positief onevenwicht heeft 

veroorzaakt.

De CREG heeft voor elk land van de regio Centraal-West-Eu-

ropa een diepgaande analyse uitgevoerd van de factoren die 

een doorslaggevende invloed kunnen hebben op de elektri-

citeitsprijs op korte en middellange termijn. Deze analyse 

toont aan dat het voornamelijk de brandstofprijzen zijn die 

de elektriciteitsprijs beïnvloeden.

19.  De Belpex Day Ahead-markt (DAM) levert gestandaardiseerde producten (uurinstrumenten) die de producenten, distributeurs, industriële groepen, traders en makelaars toelaten elektriciteit te 
kopen en te verkopen met levering de volgende dag.

20.  De Belpex CIM-markt levert gestandaardiseerde producten (uur- en meerureninstrumenten) die de producenten, distributeurs, industriële groepen, traders en makelaars toelaten elektriciteit op 
een continue basis te kopen en te verkopen, en dit tot 5 minuten voor de levering.
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Studie over de componenten van de elektriciteitsprijzen 

tussen januari 2007 en juli 2012

Deze studie van september 2012 analyseert de evolutie van 

de elektriciteitsprijs aan de afnemers voor de periode januari 

2007 - juli 2012, waarbij de bijdragen van de verschillende 

componenten aan de prijsevoluties worden vastgesteld.

De prijs aan de eindgebruiker is gestegen met 198,35 euro 

(+39,55%) in Vlaanderen, met 136,65 euro (+22,68%) in 

21. De all-inprijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-intarief voor juli 2012 te komen.

Figuur 23:  Gemiddelde evolutie van de componenten van 

de elektriciteitsprijs per gewest (typeklant Dc) 

(01/2007-07/2012)
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Wallonië en met 131,57 euro (+22,48%) in Brussel voor een 

huishoudelijke klant (Dc typeklant: 3.500 kWh per jaar waar-

van 1.600 kWh in de piekuren en 1.900 kWh in de daluren) 

in de periode januari 2007-juli 2012. De grafi ek hierboven21

geeft de oorzaak van deze prijsstijgingen weer.

De belangrijkste drivers van de prijsstijging zijn het distribu-

tienettarief, de energieprijs en de btw.  

Het distributienettarief is gestegen met 145,73 euro (+97,65%) 

in Vlaanderen, met 60,76 euro (+39,90%) in Wallonië en met 

67,49 euro (+47,81%) in Brussel. Dit is ondermeer te wijten 

aan de gestegen kosten voor openbaredienstverplichtingen 

(o.a. de hoge kosten voor de opkoopverplichting van groe-

nestroomcertifi caten in Vlaanderen), de gestegen energie-

kosten voor het compenseren van de netverliezen en de 

invoering van de meerjarentarieven. Het transmissietarief is 

verhoogd met 3,09 euro (+12,31%) in Vlaanderen en met 

5,24 euro (+19,83%) in Brussel, terwijl  het met 10,14 euro 

(-27,83%) gezakt is in Wallonië.

De energieprijs is gedaald met 2,95 euro (-1,56%) in Vlaan-

deren en gestegen met 15,07 euro (+5,75%) 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. De stijging van de energieprijs is te wijten aan 

de evolutie van de indexen en de prijzen op de internatio-

nale energiemarkten. 

De openbare heffi ngen maken ook een belangrijke evolutie 

door. Ze zijn met 2,87 euro (-11,41%) gedaald in Vlaande-

ren en gestegen met 18,08 euro (+103,19%) in Wallonië en 

met 18,43 euro (+47,28%) in Brussel. De federale bijdrage 

is verdubbeld sinds 2007 en nieuwe toeslagen zoals de toe-

slag voor groenestroomcertifi caten en de toeslag voor de  

fi nanciering van de aansluiting van offshore windturbinepar-

ken dragen ook bij tot de stijging. Ten slotte is de bijdrage 

hernieuwbare energie en WKK fors toegenomen door de 

stijging van de quota. Het gaat om 20,65 euro (+101,24%) 

in Vlaanderen, 29,17 euro (+125,26%) in Wallonië en 2,51 

euro (+30,20%) in Brussel. De component btw en energie-

bijdrage ten slotte is gestegen met 34,70 euro (+37,03%) in 

Vlaanderen, met 23,71 euro (+21,40%) in Wallonië en met 

22,83 euro (+21,09%) in Brussel.

De prijs aan de eindgebruiker voor een middenspannings-

klant (typeklant Ic1: 160.000 kWh/jaar waarvan 135.000 kWh 

in de piekuren en 25.000 kWh in de daluren) is gedaald met 

865,52 euro (-4,02%) in Vlaanderen en met 2.117,79 euro 

(-9,39%) in Brussel. In Wallonië is de prijs gestegen met  

951,27 euro (+4,34%). Dezelfde oorzaken als bij residenti-

ele klanten liggen aan de basis hiervan. De energieprijs is 

echter gedaald met 3.165,85 euro (-22,88%). Dit komt door 

de structuur en de indexeringsparameters van de tarieven 

die erg verschillend zijn van die voor laagspanningsklanten.
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Figuur 24:  Gemiddelde evolutie van de componenten van 

de elektriciteitsprijs per gewest (typeklant Ic1) 
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Studies over de mechanismen voor de vastlegging van 

de prijzen van energie die van kracht waren in 2010 en 

2011 in de contracten voor de levering van elektriciteit 

van de grote industriële afnemers van SPE, Electrabel 

en EDF Luminus

De CREG heeft in de loop van 2012 drie studies uitgevoerd 

betreffende de levering van elektriciteit aan verbruikers die 

in België beschikken over een afnamepunt met een jaarlijks 

verbruik van meer dan 10 GWh of een vermogen van meer 

dan 5 MW. In deze studies schetst de CREG een stand van 

zaken aangaande de mechanismen voor de vastlegging van 

de “energieprijs” op basis waarvan de factuur van de grote 

Belgische industriële afnemers in 2010 en 2011 werd opge-

steld. Deze stand van zaken berust op een analyse van de 

verschillende componenten van de energieprijs in de leve-

ringscontracten actief in 2010 en 2011 bij de voornaamste 

leveranciers op dit marktsegment. De CREG stelt vast dat 

de overgrote meerderheid van deze contracten gebruik-

maakt van een “klik”-mechanisme op de noteringen van de 

Power BE van de APX-ENDEX elektriciteitsbeurs. Op één 

uitzondering na is deze vaststelling ook van toepassing op 

de grootste industriële afnemers, van wie de “historische 

contracten” die ze op de vooravond van de vrijmaking had-

den ondertekend, afgelopen zijn.

In het kader van deze analyse van de leveringscontracten 

van de grote industriële afnemers heeft de CREG onder an-

dere vastgesteld dat de bepalingen van artikel 4.2.1 van de 

algemene voorwaarden van EDF Luminus voor de levering 

van energie aan zijn industriële en professionele afnemers 

klaarblijkelijk in strijd waren met de regels van het mededin-

gingsrecht en met artikel 15, § 3 van de elektriciteitswet. 

Deze voorwaarden bepaalden namelijk enerzijds dat de af-

nemer zich uitsluitend bij EDF Luminus moest bevoorraden 

en anderzijds dat de energie aangekocht door de afnemer 

niet aan derden mocht worden geleverd. Nadat de CREG 

hem op de hoogte heeft gebracht van deze schendingen, 

heeft de leverancier uit eigen beweging zijn algemene voor-

waarden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen 

met de regels van het mededingingsrecht en met artikel 15, 

§ 3 van de elektriciteitswet.

Studie over de vergoedingsmechanismen voor de capa-

citeit in Europa

Deze studie werd uitgevoerd in oktober 2012 met als doel 

de vergoedingsmechanismen voor productiecapaciteit te 

bestuderen die in verschillende landen werden ingevoerd 

of bestudeerd, en er lessen uit te trekken voor de Belgische 

elektriciteitsmarkt. Ze besluit dat de invoering ervan pas als 

laatste toevlucht moet worden overwogen, nadat alle moge-

lijke verbeteringen aan de werking van de markt zijn uitgeput. 

Het beroep op dergelijke mechanismen moet worden be-

schouwd als een overgangsmaatregel en moet omkeerbaar 

zijn daar ze een rem zetten op de integratie van de markten 

en ze de concurrentie tussen buurlanden verstoren als ze 

zonder overleg op Europees niveau worden ingevoerd.

4.2.1.2. Vangnet 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.1.2. van dit verslag.

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

4.2.2.1. Opgevraagde elektrische energie 

Volgens de statistieken overgemaakt aan de CREG22 wordt 

de elektrische energie die door het Belgische net van Elia23 

werd opgevraagd behoudens de energie opgevraagd door 

de pompcentrales, met andere woorden het nettoverbruik 

plus de netverliezen, voor 2012 geraamd op 80.235 GWh 

tegenover 81.622 GWh in 2011, wat een daling van onge-

veer 1,70% zou betekenen. Het niveau van de opgevraagde 

energie daalt aldus bijna tot het lage niveau van 2009. Het 

opgevraagde piekvermogen wordt geschat op 13.143 MW 

voor 2012, tegen 13.005 MW in 2011 (Bron: Elia, voorlopige 

gegevens, januari 2013).

Onderstaande fi guur geeft een overzicht van de gemiddelde 

afname op maandbasis in de regelzone van Elia voor de 

Figuur 25: Gemiddeld verbruik op maandbasis in de regelzone van Elia van 2008 tot 2012

Bron: Gegevens Elia, berekeningen CREG
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jaren 2008 tot 2012. Na een scherpe terugval van de elek-

triciteitsafname die zich in oktober 2008 heeft voorgedaan 

ten gevolge van de economische crisis en die zich heeft ver-

dergezet in 2009, had de afname zich begin 2010 hersteld. 

Deze blijft in 2012 onder het niveau van 2011, behalve in fe-

bruari met de koudegolf en eind 2012, toen het gemiddelde 

verbruik ook hoger lag dan eind 2011. Deze cijfers zijn niet 

gecorrigeerd voor de temperatuur.

In deze gegevens wordt er niet helemaal rekening gehou-

den met de lokale productie. Er wordt aangenomen dat 

deze lokale productie jaar na jaar groeit. Synergrid schat 

de lokale productie voor 2009 op 7,9 TWh, voor 2010 op 

9,1 TWh en voor 2011 op 9,6 TWh, zijnde meer dan 10% 

van het totale verbruik. Op 31 december 2012 beschikte de 

CREG niet over meer nauwkeurige gegevens betreffende 

deze groeiende productiemiddelen. 

22.  Deze statistieken zijn afkomstig van Elia en dekken niet de totale opgevraagde elektrische energie in België, daar 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.

23.  Het deel gelegen in het Groothertogdom Luxemburg niet inbegrepen.
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Tabel 14: Marktaandelen van de groothandel in de productiecapaciteit van elektriciteit 
 

in GW 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electrabel 13,1 13,6 11,9 11,4 11,1 10,8 86% 85% 74% 70% 67% 67%

EDF Luminus* 1,9 2,0 2,2 2,4 2,4 2,3 12% 13% 14% 14% 14% 14%

E.ON   1,5 1,5 1,5 1,5   9% 9% 9% 9%

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

Enel     0,4 0,4     2% 2%

Andere  (<2%) 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 2% 2% 3% 4% 4% 5%

Totaal 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.477 7.392 5.743 5.158 4.843 4.723
 

                                                                       Bron: Gegevens Elia, berekeningen CREG

Tabel 15: Marktaandelen van de groothandel in de geproduceerde energie

in TWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electrabel 72,4 67,0 66,6 59,8 56,5 48,3 87% 85% 81% 72% 73% 69%

EDF Luminus* 9,1 9,2 12,0 12,1 9,3 8,6 11% 12% 15% 15% 12% 12%

E.ON 0,0 0,0 1,4 8,8 8,5 7,8 0% 0% 2% 11% 11% 11%

Andere (< 2%) 2,1 2,2 2,3 2,8 3,6 5,1 2% 3% 3% 3% 5% 7%

Totaal 83,6 78,4 82,3 83,5 77,8 69,7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.380 6.670 5.370 5.460 5.010
 

 Bron: Gegevens Elia, berekeningen CREG

4.2.2.2. Marktaandeel van de productiegroothandel 

Tabel 14 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 elektri-

citeit op het einde van ieder jaar. Deze raming is verbeterd 

tegenover vorig jaar, wat tot andere cijfers leidt.

Uit de tabel blijkt dat Electrabel nog steeds een groot markt-

aandeel (67%) van de totale productie bezit, hoewel dit 

marktaandeel de voorbije jaren gekrompen is, ook al is het 

stabiel gebleven tegenover vorig jaar. De tweede belangrijk-

ste speler is EDF Luminus, met een marktaandeel van 14% 

aan productiecapaciteit. De derde belangrijkste marktspeler 

in België is de Duitse onderneming E.ON, die 9% van de 

productiecapaciteit heeft verworven dankzij een swap met 

Electrabel begin november 2009. De vierde en vijfde spelers 

zijn T-Power en Enel die elk over een STEG-centrale van iets 

meer dan 400 MW beschikken. Een stoom-en-gasturbine 

van deze omvang vertegenwoordigt ongeveer 2,5% van het 

Belgische vermogen.

De HHI, een vaak gebruikte concentratie-index, daalde licht 

in 2012 maar blijft met een waarde van 4.720 zeer hoog. Ter 

vergelijking: een markt wordt beschouwd als zeer geconcen-

treerd wanneer de HHI gelijk is aan 2.000 of meer.

Tabel 15 geeft dezelfde raming weer, maar op vlak van ef-

fectief geproduceerde energie. Globaal hebben de eenhe-

den die op het net van Elia zijn aangesloten bijna 70 TWh 

opgewekt, wat een sterke terugval vormt (8 TWh of 10%) 

tegenover 2011. De onbeschikbaarheid van twee kerncen-

trales, Doel 3 en Tihange 2, vanaf de maand augustus is er 

de voornaamste reden van. Deze twee eenheden zouden 7 

TWh hebben kunnen produceren in de periode augustus-

december. EDF Luminus werd ook geraakt door de onbe-

schikbaarheid van deze twee nucleaire eenheden.

Hoewel ze heel sterk blijft, is de dominante positie van Elec-

trabel in 2012 licht verminderd op het vlak van geproduceer-

de energie.

* De aandelen van SPE en EDF werden vanaf 2010 samengevoegd wegens de overname van SPE door EDF.

* De aandelen van SPE en EDF werden vanaf 2010 samengevoegd wegens de overname van SPE door EDF.
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4.2.2.3. Uitwisseling van energie  

Op 9 november 2010 werd de trilaterale kortetermijnmarkt 

(Frankrijk, België en Nederland) gekoppeld aan de Duit-

se elektriciteitsmarkt. Deze koppeling, de zogenaamde 

CWE-koppeling, werd op hetzelfde ogenblik gekoppeld 

aan de Scandinavische markt door middel van een andere 

methode.

Door deze marktkoppeling mag men een convergentie van 

de prijzen verwachten. Dit blijkt echter niet duidelijk uit de 

onderstaande fi guur. Meer zelfs, tijdens de zomer van 2012, 

en zeker eind 2012, waren de prijzen in Nederland en Bel-

gië aanzienlijk hoger dan in Duitsland en Frankrijk. In 2011 

waren de Duitse prijzen nog hoger dan de prijzen in België.

De groothandelsprijzen op de kortetermijnmarkt zijn in 

België, Frankrijk en Nederland met enkele euro per MWh 

gedaald en in Duitsland met bijna 9 euro/MWh. Zodanig be-

droeg de gemiddelde prijs op jaarbasis op Belpex 47,1 euro/

MWh in 2012, tegen 49,4 euro/MWh in 2011.

In 2012 merkt men bovendien de prijspiek van februari op. 

Tijdens deze maand kende de CWE-regio namelijk een kou-

degolf tijdens dewelke de prijzen voornamelijk in Frankrijk 

piekten (tot bijna 2.000 euro/MWh), en in mindere mate 

in België met prijzen tot 250 euro/MWh. Na de koudegolf 

hebben de prijzen opnieuw hun vroegere niveau bereikt. 

Eind 2012 stegen de prijzen opnieuw, maar de Belgische 

prijzen werden daarom gemiddeld niet hoger dan de Ne-

derlandse prijzen ondanks het feit dat twee kerncentrales 

Figuur 26: Gemiddelde prijzen op de Belpex, APX, EPEX FR en EPEX GE-beurzen tussen 2007 en 2012 (euro/MWh)

                                                                                                          

Bron: CREG, Elia, APX, Powernext, EEX
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 België       Nederland        Frankrijk        Duitsland

Gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijzen (euro/MWh)

euro/MWh België Nederland Frankrijk Duitsland

2007 41,72 41,87 40,83 37,97

2008 70,65 70,09 69,18 65,81

2009 39,40 39,20 43,00 38,89

2010 46,28 45,35 47,47 44,47

2011 49,41 52,06 48,94 51,14

2012 47,07 48,05 47,11 42,67

 

sinds augustus 2012 niet beschikbaar zijn. Dankzij de goede 

koppeling met de buitenlandse markten zijn de Belgische 

prijzen op korte termijn relatief laag gebleven.

Het totale verhandelde volume op Belpex DAM bedroeg 

16,4 TWh in 2012, tegen 12,3 TWh in 2011, wat een redelijk 

sterke stijging is. Het op Belpex verhandelde volume komt 

ongeveer overeen met 20% van de totale afname van het 

net van Elia. De sterke stijging van het verhandelde volume 

heeft voornamelijk eind 2012 plaatsgevonden wegens de 

onbeschikbaarheid van twee kerncentrales.

Eind 2012 telde de Belpex DAM 40 marktspelers, vijf meer 

dan in 2011. 

De gevoeligheid van de elektriciteitsprijs ten opzichte van 

bijkomend volume (de marktdiepte) is een belangrijk gege-

ven. De fi guur op de pagina hiernaast geeft de gevoeligheid 

van de prijs van Belpex DAM weer, namelijk de maande-

lijkse gemiddelde relatieve stijging of daling van de prijs in-

dien 500 MW extra wordt gekocht of verkocht. Hoe groter 

de gevoeligheid van de prijs, hoe gemakkelijker de prijs kan 

worden gemanipuleerd. Uit deze fi guur blijkt dat de grote 

prijsgevoeligheid in 2007 en begin 2008 verdwenen is en 

dat de markt momenteel veel sterker is om het hoofd te bie-

den aan een bijkomend aanbod en een bijkomende vraag. In 

2012 was de prijs op de markt nog relatief gevoelig door de 

koudegolf van februari. Eind 2012 steeg de gevoeligheid van 

de prijzen ook. Dit is misschien te wijten aan de stijging van 

de vraag en aan het feit dat het aanbod in België zwakker 

was wegens de twee niet beschikbare kerncentrales.
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Sinds maart 2008 organiseert Belpex ook een intraday-

beurs waarop marktspelers overdag energie kunnen uitwis-

selen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat het verhandelde 

volume jaar na jaar stijgt. Het feit dat de Belpex intraday-

beurs in 2011 impliciet werd gekoppeld aan de Nederlandse 

beurs heeft misschien een positieve invloed gehad op de 

verhandelde volumes. De tabel toont ook aan dat de gemid-

delde prijs in 2012 op de intraday-markt gedaald is en 51,5 

euro/MWh bedraagt. De intraday-prijzen zijn altijd hoger dan 

de day ahead-prijzen, voornamelijk omdat er meer intraday-

transacties plaatsvinden tijdens de piekuren, waarin de prij-

zen van nature hoger liggen.

Tabel 16:  Uitgewisselde energie en gemiddelde prijs op de 

intraday-beurs  

Intraday 2008 2009 2010 2011 2012

Volumes 

(GWh)

89 187 275 363 513

Prijs  

(euro/MWh)

87,7 42,3 50,1 55,0 51,5

Bron: gegevens Belpex

Figuur 28 vergelijkt de groothandelsprijzen voor de contrac-

ten op korte en op lange termijn. De contracten op lange 

termijn die worden beschouwd, zijn contracten voor de vol-

gende maand (M+1), het volgende kwartaal (Q+1) en het 

volgende jaar (Y+1). De fi guur geeft de gemiddelde trans-

actieprijs per kalenderjaar en per product weer. Hieruit blijkt 

dat de prijzen op lange termijn een gelijkaardige evolutie 

kennen als de prijzen op korte termijn (D+1). De prijzen op 

Figuur 27: Gemiddelde maandelijkse robuustheid van de Belpex-markt in 2007-2012

Bron: Belpex, CREG
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lange termijn zijn gemiddeld echter altijd hoger dan de prij-

zen op korte termijn voor eenzelfde transactieperiode: in 

2012 werd een MWh elektriciteit die de volgende maand 

moest worden geleverd, gemiddeld 2,5% duurder verkocht 

dan een MWh die de volgende dag moest worden geleverd. 

Voor de leveringen die in de loop van het volgende kwartaal 

en het volgende jaar moesten plaatsvinden, bedroeg dit per-

centage respectievelijk 5,5% en 7,5%. Voor de hele periode 

2007-2012 werd een MWh voor de volgende maand, het 

volgende kwartaal of het volgende jaar gemiddeld 6,5%, 

11,5% en 15% duurder verkocht dan in het kader van een 

contract voor de volgende dag.

Figuur 28:  Vergelijking van de groothandelsprijs voor de 

contracten op korte en op lange termijn (euro/MWh)
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Bron: gegevens Belpex, EEX, APX, berekeningen CREG
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Tot slot heeft de CREG ook een toezichtverslag gepubli-

ceerd met betrekking tot 2011. Naast de kortetermijnmarkt 

en het gebruik van de interconnecties behandelt dit verslag 

ook de productiemarkt, de langetermijnmarkt, het verbruik 

en de balancering. 

4.2.2.4. Prijsvergelijkingsmodules 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.2. van dit verslag.

4.2.2.5. REMIT

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.2. van dit verslag.

4.2.3.  Aanbevelingen op het vlak van 
leveringsprijzen 

Op 1 augustus 2012 heeft de CREG, in toepassing van ar-

tikel 20bis, § 4bis van de elektriciteitswet, aan de regering 

een exhaustieve lijst van toegelaten criteria voorgelegd met 

het oog op de uitwerking door elk van de leveranciers van 

de indexeringsparameters voor elektriciteit. Dit voorstel 

werd na openbare raadpleging uitgewerkt.

Op basis van dit voorstel mogen de variabele prijzen voor 

energie die worden aangerekend aan de residentiële klan-

ten en de kmo’s enkel nog evolueren op basis van de beurs-

noteringen voor elektriciteit. De naam van de gebruikte 

parameters moet bovendien duidelijk verwijzen naar de ele-

menten op basis waarvan zij werden berekend.

Op eigen initiatief, en teneinde de vergelijkbaarheid en de 

transparantie van de energieprijzen te bevorderen, werd dit 

voorstel aangevuld met de aanbeveling om verschillende 

maatregelen te nemen24 op gebied van tariefsimulatoren 

(punt 3.2.2. van dit verslag) en factuurinhoud (bv..: afzon-

derlijke vermelding van de optionele diensten op de factuur, 

uitleg over de switchprocedure).

Met het koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepa-

ling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de 

indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers 

heeft de regering het voorstel van de CREG gevolgd.

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

Vraag

De opgevraagde elektrische energie, met andere woorden 

het nettoverbruik met inbegrip van de energie gebruikt 

door de pompcentrales en de netverliezen, bedroeg in 

2007 90,1 TWh, in 2008 90,2 TWh, in 2009 85,9 TWh, in 

2010 90,2 TWh, in 2011 87,6 TWh en in 2012 86,8 TWh, wat 

overeenstemt met een daling van 0,9% tussen 2011 en 2012. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgevraagde 

energie en het piekvermogen opgevraagd op de netten van 

de transmissie- en distributienetbeheerders voor de periode 

2007–2012.

Tabel 17: Opgevraagde energie en opgevraagd piekvermogen in België voor de periode 2007 - 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Opgevraagde energie25 (GWh) 90.109 90.202 85.946 90.200 87.600 86.800

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

  Bron: Synergrid – Elektriciteitsstroom in België (2012: voorlopige gegevens)

24.  Het ontwerp van voorstel, de antwoorden gekregen in het kader van de raadpleging, het resultaat van deze raadpleging en het eindvoorstel zijn beschikbaar op www.creg.be onder de rubriek 
Elektriciteit/Openbare raadplegingen.

25.  Geschatte autoproductie onmiddellijk verbruikt door belastingen aangesloten op het net van Elia, pompcentrales 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.
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Productie

■ Geïnstalleerde capaciteit en geproduceerde energie

De samenstelling van het Belgische productiepark aan-

gesloten op het Elia-net is meermaals veranderd in 2012: 

452 MW productiecapaciteit werd buiten werking gesteld 

en 719 MW bijkomend productievermogen werd in dienst 

genomen. Onder meer Ruien 3 en 4, de elektriciteitscen-

trale van Harelbeke en de WKK-eenheid van BP Chembel 

te Geel werden buiten werking gesteld. De belangrijkste 

indienstname was die van de STEG-centrale van Duferco 

in Marcinelle (405 MW). Voor de rest heeft C-Power 30 off-

shore windturbines geplaatst, elk goed voor een vermogen 

van 6,15 MW. Daardoor is het totale vermogen aan offshore 

windkracht opgelopen tot 380,4 MW (165 MW voor Bel-

wind en 215,4 MW voor C-Power).

Tabel 18:  Opdeling per soort centrale van de geïnstalleerde 

capaciteit aangesloten op het net van Elia 

op 31 december 2012

Soort centrale

Geïnstalleerde 

capaciteit

MW %

Kerncentrales 5.926 37,0

STEG en gasturbines 4.948 30,9

Klassieke centrales waaronder 

multi-fuel centrales

1.821 11,4

Warmtekrachtkoppeling 839 5,2

Verbrandingsovens 230 1,4

Dieselmotoren 5 0,0

Turbojets 210 1,3

Hydro (zonder pompcentrales) 95 0,6

Pompcentrales 1.308 8,2

Onshore windmolens 151 0,9

Offshore windmolens 380 2,4

Biomassa 117 0,7

Totaal 16.030 100,0

Bron: Elia

Inzake geproduceerde volumes bedroeg de netto-elektrici-

teitsproductie 71.600 GWh in 2012, tegenover 84.505 GWh 

in 2009, 85.800 GWh in 2010 en 80.600 GWh in 2011. De 

verdeling per type primaire energiebron van de stroom die 

werd opgewekt door installaties die op het Elia-net zijn aan-

gesloten (waaronder een schatting van de lokaal verbruikte 

autoproductie) wordt hieronder weergegeven (bron: Syner-

grid, voorlopige gegevens 2012). 

Tabel 19:  Opdeling van de geproduceerde elektriciteit per soort 

primaire energie in 2012

Primaire energie 

Geproduceerde 

energie

MWh %

Kernenergie2 38.687 54,0

Aardgas2 21.330 29,8

Steenkool2 5.069 7,1

Fuel2 10 0,0

Andere lokaal verbruikte 

autoproductie3

1.667 2,3

Hydro (incl. pompcentrales)2 1.561 2,2

Andere2 3.277 4,6

Totaal1 71.600 100,0

1 Bron: Synergrid, voorlopige gegevens
2 Bron: Elia, voorlopige gegevens
3 Bron: berekeningen van de CREG

■  Investeringsprojecten in het gecentraliseerde 

productiepark 

Op 31 december 2012 bestonden de volgende investerings-

projecten in productie-eenheden in België:

•  geplande projecten (waarvoor een vergunningsaanvraag 

of een domeinconcessieaanvraag nog steeds lopend is): 

84,2 MW;

•  goedgekeurde projecten waarvan de bouw nog niet is 

opgestart: 6.131 MW, waarvan 1.521 MW in offshore 

windmolenparken;

•  projecten in opbouw: 327 MW in offshore windmolenparken.

De projecten waarvoor in 2012 een individuele vergun-

ning of een domeinconcessie werd gevraagd en/of toe-

gekend, worden bovendien vermeld in punt 4.1.1. van dit 

verslag.
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4.4.2.  Toezicht op de investeringsplannen voor de 
transmissienetbeheerder  

Ontwikkelingsplan

De transmissienetbeheerder dient in samenwerking met de 

Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau een 

nieuw ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elek-

triciteit op te stellen. Het ontwerp van ontwikkelingsplan 

moet ter advies worden voorgelegd aan de CREG.

Het plan dekt een periode van tien 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 

en met de projecten van gemeenschappelijk belang aange-

duid door de instellingen van de Europese Unie op het vlak 

van trans-Europese netten.

In deze context is de meest recente versie uit 2010 voor 

advies voorgelegd aan de CREG (jaarverslag 2011, p. 41). 

De defi nitieve versie van het ontwikkelingsplan 2010-2020 

werd door de minister van Energie op 14 november 2011 

goedgekeurd. 

Vermits Elia pas in 2014 een nieuwe versie van het ontwik-

kelingsplan zal opstellen, hoefde de CREG in 2012 geen ad-

vies over een nieuw ontwikkelingsplan te geven. 

Evenwel is de CREG in 2012 verder gegaan met de follow-

up van de uitvoering van de geplande investeringen in de 

netinfrastructuur.

De defi nitieve versie van het federaal ontwikkelingplan 

2010-2020 is beschikbaar op de website van Elia.

4.4.3.  Operationele netwerkbeveiliging

Een belangrijk deel van de fysische energiestromen vloeit 

voort uit de grensoverschrijdende elektriciteitsdoorvoer 

doorheen het Belgische net. Volgens Elia bedroeg de fysi-

sche doorvoer ongeveer 5,4 TWh in 2012, wat een daling 

is van 2,2 TWh ten opzichte van 2011. Een belangrijk deel 

hiervan, ongeveer 4,7 TWh, werd niet genomineerd.

Volgens Elia zijn de variabiliteit en de onvoorspelbaarheid 

van de niet genomineerde doorvoer de afgelopen jaren ge-

stegen. De seizoenstendens die zich in het verleden duide-

lijk aftekende, is niet meer aanwezig of is sterk afgenomen. 

In 2012 bedroegen de hoogste waarden voor deze door-

voerstromen 1.991 MW van noord naar zuid en 1.837 MW 

van zuid naar noord.

In absolute waarden werden in 2012 hogere pieken waarge-

nomen voor deze stromen dan in 2011. Bovendien stelt Elia 

structureel hogere stromen doorheen het net vast. Dit kan 

worden verklaard door de onderlinge afhankelijkheid van de 

Europese netten, de toename van commerciële uitwisselin-

gen en de stijging van de volatiele productie (windenergie, 

zonne-energie).

Eind januari en begin februari 2012 werden moeilijke situa-

ties op operationeel vlak, gekoppeld aan een zeer hoog ver-

bruik op Europees niveau, vastgesteld, en dit nog voor de 

storing van de dwarsregeltransformator van Zandvliet.

Uit de effecten op de netexploitaite blijkt vooral het nut van:

•  de coördinatie tussen de naburige transmissienetbeheer-

ders voor het beheer van de stromen en de spanning, on-

der andere ten gevolge van de problemen in verband met 

de kerncentrales;

•  de update van de coördinatieprocedures van de dwars-

regeltransformatoren in april 2012;

•  de invoering van yellow fl ags in het kader van de CWE-

marktkoppeling in geval van intensief gebruik van remedial 

actions;

•  de groeiende nood aan coördinatie van de acties op de 

dwarsregeltransformatoren op de Belgisch-Nederlandse 

grens en van topologische acties in Frankrijk.

Om het hoofd te kunnen bieden aan moeilijke situaties 

blijkt de coördinatie met de naburige transmissienetbeheer-

ders eens te meer onontbeerlijk. Hierbij is een belangrijk rol 

weggelegd voor Coreso, het eerste centrum voor regionale 

technische coördinatie voor verschillende transmissienet-

beheerders dat op 19 december 2008 werd opgericht door 

de Franse en de Belgische transmissienetbeheerders RTE en 

Elia. National Grid (de Britse transportnetbeheerder) is mid-

den 2009 lid geworden van Coreso en Terna (de Italiaanse 

TNB) en 50 Hertz (de TNB voor het noorden en het oosten 

van Duitsland) zijn sinds eind 2010 lid.
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4.4.4.  Investeringen in grensoverschrijdende 
koppelingscapaciteit  

Interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk 

(NEMO-project)

In navolging van de openbare raadpleging die in juni 2011 

gezamenlijk door de CREG en Ofgem werd opgestart (jaar-

verslag 2011, p. 43), werden de gesprekken tussen de re-

gulatoren en de ontwikkelaars over het reguleringskader 

van toepassing op deze interconnectie in 2012 vervolgd. De 

partijen hopen om in 2013 samen tot een defi nitief akkoord 

te komen. 

Interconnectie tussen België en Duitsland 

(ALEGrO-project)

Het ALEGrO-project houdt in dat een gelijkstroomverbin-

ding wordt ontwikkeld tussen België en Duitsland, wat 

een primeur is voor de regio Centraal-West-Europa. De in-

dienststelling ervan is voorzien in 2017.

Amprion, de betrokken Duitse transmissienetbeheerder, 

en Elia ontwikkelen samen deze gereguleerde intercon-

nectie tussen de regio’s Aken en Luik. De interconnec-

tiecapaciteit zal in beide richtingen ongeveer 1.000 MW 

bedragen. De uiteindelijke beslissing wat de capaciteit be-

treft zal afhangen van de technologische ontwikkelingen 

en zou kunnen oplopen tot 1.600 MW.

De eerste socio-economische studies komen tot bemoe-

digende conclusies. Ze werden aan de CREG voorgesteld, 

die in dit stadium het nieuwe interconnectieproject steunt.

De ontwikkeling van een vermaasd net in de Noordzee

Dit project beoogt de aansluiting van de toekomstige 

windmolenparken op hoogspanningsstations die op twee 

platformen nabij verschillende concessies zullen worden 

aangelegd. Deze oplossing moet voordelen bieden op tech-

nisch, economisch en ecologisch vlak. Elia is namelijk van 

mening dat het veiliger, fi nancieel interessanter en milieu-

vriendelijker zal zijn om in zee een echt net te ontwikkelen in 

plaats van verder elk park punt per punt te blijven aansluiten.

Elia heeft zich onder meer als belangrijk doel gesteld om 

op lange termijn het net aan te sluiten op een internatio-

naal gelijkstroomplatform. Vanuit deze invalshoek wenst de 

onderneming dus de basis te leggen voor een groot interna-

tionaal offshore net (in zee) in Europa, dat overeenkomt met 

de richtlijnen uitgedacht door de Europese Commissie in 

het kader van haar energiebeleid en door het project North 

Sea Countries’ Offshore Grid Initiative van de landen aan de 

Noordzee.

4.4.5.  Verwachte toekomstige vraag en aanbod

In juni 2012 heeft de CREG een studie uitgevoerd over het 

eerste deel van het tussentijdse verslag van de Algemene 

Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand 

en Energie betreffende de productiemiddelen voor elektrici-

teit 2012-2017 en aanbevelingen.

4.4.6.  Maatregelen om de vraagpieken te 
dekken en het hoofd te bieden aan 
bevoorradingstekorten  

In een studie van augustus 2012 heeft de CREG nagegaan in 

welke mate België in staat was om tijdens de koudegolf van 

februari 2012 de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te 

garanderen met een aanvaardbaar risico.

Tijdens deze koudegolf nam de marge voor elektriciteits-

productie sterk af, zonder dat de bevoorradingszekerheid in 

gevaar kwam. Dat zou wel het geval kunnen zijn geweest 

onder extremere omstandigheden (kouder en een hogere 

elektriciteitsvraag). Wat de impact van invoer en uitvoer op 

de bevoorradingszekerheid betreft, is de CREG tot de con-

clusie gekomen dat, uitgaande van het model van extreme 

omstandigheden van uitvoer naar Frankrijk en invoer uit Ne-

derland, de bevoorradingszekerheid van België niet kan reke-

nen op netto-invoer. 

Om de bevoorradingszekerheid te verzekeren pleit de CREG 

in haar studie ervoor om een vierde type van reserves in 

te stellen waarbij de netbeheerder trekkingsrechten heeft 

op bepaalde productie-eenheden. Bij wijze van aanvullende 

maatregelen pleit de CREG voor bijkomend afschakelbaar 

vermogen, onderzoek naar extra capaciteit inzake pompcen-

trales en een grotere commerciële interconnectiecapaciteit 

met Nederland.
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5.1. Directiecomité en 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 haar door de elektriciteits- en 

gaswet worden toevertrouwd.

De voorzitter en de drie directeurs die het directiecomité 

vormen, beraadslagen als een college volgens de gewone 

regels van beraadslagende vergaderingen.

Het voorzitterschap, inclusief het management van de 

CREG, wordt waargenomen door de heer François POS-

SEMIERS. De drie directeurs zijn de heer Guido CAMPS, 

directeur controle prijzen en rekeningen, de heer Bernard 

LACROSSE, directeur administratieve zaken en de heer 

Dominique WOITRIN, directeur technische werking van de 

elektriciteits- en aardgasmarkt.

De omzettingswet van 8 januari 2012 heeft verschillende 

wijzigingen aangebracht in de bepalingen betreffende het 

directiecomité.

De nieuwe bepalingen voorzien dat de organen van de 

CREG “het directiecomité en de Geschillenkamer [zijn]. Er 

wordt eveneens een algemene raad opgericht. Het direc-

tiecomité en de algemene raad stellen ieder een huishou-

delijk reglement op dat ter informatie aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers wordt overgezonden” (punt 5.3. 

hierna).

François Possemiers, 
Voorzitter 

Guido Camps, 
Directeur

72 CREG Jaarverslag 2012



73

5. De CREG5. C GDe CREG

Bernard Lacrosse, 
Directeur

Dominique Woitrin, 
Directeur

5. De CREG

Voorts kunnen de mandaten van de voorzitter en de leden 

van het directiecomité voortaan nog maar één keer worden 

hernieuwd.

Conform de wet werd de procedure voor de benoeming en 

het statuut van de voorzitter en de leden van het directie-

comité vastgelegd bij koninklijk besluit van 13 juli 2012 (Bel-

gisch Staatsblad van 26 juli 2012). 

Aangezien de mandaten van het huidige directiecomité op 

30 januari 2013 eindigen, werd op deze basis een oproep 

tot kandidaten gelanceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 

juli 2012. Een koninklijk besluit van 30 september 2012 (Bel-

gisch Staatsblad van 12 oktober 2012) bepaalt het geldelijk 

statuut en het bedrag van de vergoeding van de volgende 

voorzitter en directeurs.

Tot slot wordt er een tuchtraad in het leven geroepen die de 

minister van Energie advies moet geven over het al dan niet 

bestaan van een inbreuk door de voorzitter of een lid van het 

directiecomité (schending van de onafhankelijkheidsregels 

of andere wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen 

van toepassing zijn). Deze tuchtraad, die nog niet is samen-

gesteld, zou bestaan uit drie magistraten gekozen door de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
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Directie Technische 

werking van de 

markten

Directie Controle 

prijzen en rekeningen

Administratieve 

Directie

Voorzitterschap 

van het Directiecomité
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Tabel 20: De directies en personeelsleden van de CREG op 31 december 2012

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
TIREZ Andreas
VAN HAUWERMEIREN Geert Eerstaanwezende adviseurs
FILS Jean-François
LUICKX Patrick 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
PIECK An Adviseurs
WILMART Gilles Adjunct-adviseur

DIRECTIE ALGEMENE ZAKEN 
LACROSSE Bernard Directeur
SELLESLAGH Arlette Directie-assistente

          Algemene Raad 
DE LEEUW Han 
HERREZEEL Marianne Adviseurs 

         Algemene administratie  
DE PEUTER Caroline HR & Offi ce manager
SMEDTS Hilde Eerstaanwezend juridisch adviseur
VAN MAELE Nele Administratief assistente  
BAUWENS Evi
ESSER Mercédès
VAN ZANDYCKE Benjamin Vertalers
LOI Sofi a Coördinatrice
CEUPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
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 fi nanciën
LECOCQ Nathalie Boekhoudster
PINZAN Laurent Administratief medewerker 

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

 
 
 
 

Eerstaanwezende adviseurs
GODDERIS Philip Adviseur
HENGESCH Luc Documentalist
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5.2. De algemene raad

  

EIn 2012 werd het voorzitterschap van de algemene raad 

waargenomen door mevrouw Isabelle Callens en het vice-

voorzitterschap door de heer Daniel Van Daele. 

De algemene raad is in 2012 zeven keer samengekomen.

Dankzij de permanente deelname van een vertegenwoordi-

ger van de staatssecretaris 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 regeringsbekommernissen op het vlak van gas en 

elektriciteit. Het grote aantal actuele vraagstukken dat door 

de leden werd aangekaart, maakte het mogelijk de staats-

secretaris 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 wet van 8 januari 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 janu-

ari 2012) heeft de bepalingen betreffende de algemene raad 

van de elektriciteitswet van 29 april 1999 gewijzigd. Ook al 

blijven zijn oorspronkelijke taken onveranderd (richtsnoeren 

bepalen voor de toepassing van de elektriciteitswet en de 

gaswet alsook hun uitvoeringsbesluiten; een advies formu-

leren betreffende elke kwestie die hem door het directie-

comité wordt voorgelegd; een discussieforum zijn over de 

doelstellingen en strategieën van het energiebeleid), toch 

wordt de algemene raad voortaan niet langer formeel ge-

zien als een orgaan van de CREG. In dat opzicht zal hij zijn 

eigen huishoudelijk reglement moeten opstellen en het ter 

informatie overmaken aan de Kamer van Volksvertegen-

woordigers. Artikel 24, § 3 (nieuw) van de elektriciteitswet 

bepaalt tevens dat de algemene raad studies kan uitvoeren 

en adviezen kan uitbrengen op vraag van de minister, dat 

hij beschikt over een passende begroting voor de uitvoering 

van zijn taken en dat het directiecomité onafhankelijk van de 

algemene raad handelt en geen enkele instructie aanvaardt 

vanwege de raad.

De algemene raad heeft in 2012 vier adviezen uitgebracht. 

Verschillende werkgroepen hebben bijgedragen tot de re-

dactie ervan. 

1.  Advies nr. 54 over studie 1099 over de prijspiek op de 

Belpex DAM op 28 maart 2011 (werkgroep “marktwerking 

elektriciteit”)

De algemene raad bedankt het directiecomité voor deze 

studie, die kadert in de taak van de CREG om toezicht te 

houden op de marktwerking en waar nodig voorstellen tot 

verbetering te formuleren.

In zijn studie stelt het directiecomité dat “(…) een soft-

warebug in het koppelingsalgoritme de oorzaak is van de 

ontkoppeling en dus ook van de prijspiek. (…)” Voor de al-

gemene raad mag de softwarebug dan al de ontkoppeling 

hebben veroorzaakt, de prijspiek is eerder het gevolg van 

de aanwezige orders van productieaanbod en consumptie-

afname. Een meer actieve en efficiënte participatie van im-

port, export, productie-aanbod en consumptie-afname had 

de prijspiek kunnen vermijden.

De algemene raad stelt vast dat door deze prijspiek op Bel-

pex de elektriciteit die de afnemers op Belpex hebben aan-

gekocht, meer heeft gekost dan economisch gefundeerd is. 

Hetzelfde geldt voor de elektriciteit gekocht via contracten 

waarvan de prijs gebaseerd of geïndexeerd is op Belpex of 

daarvan afgeleide indexen.

De algemene raad is zich ervan bewust dat de blokbiedingen 

in hun huidige vorm niet altijd optimaal zijn om beperkingen bij 

de uitbating van energiecentrales of industriële eenheden te 

weerspiegelen. Centrales die na de clearing op de day ahead-

markt vroeger dan verwacht weer beschikbaar zijn, kunnen 

nog deelnemen aan de intradaymarkt. Rekening houdend met 

deze economische en technische beperkingen, evenals met de 

door de transmissienetbeheerder gecontracteerde capaciteit 

voor ondersteunende diensten, zou het evenwel vanzelfspre-

kend moeten zijn dat producenten alle beschikbare productie-

capaciteit tegen marginale kostprijs (ook rekening houdend 

met bijvoorbeeld start- en stopkosten, technische beperkin-

gen, CO
2
-kosten…) aanbieden op de day ahead-markt, zoals 

het even vanzelfsprekend zou moeten zijn dat de consumptie-

afname participeert in de prijszetting van de vraagcurve.

De algemene raad stelt vast dat het huidige blokbiedmodel 

ertoe leidt dat producenten hun blokbiedingen positioneren 

op basis van in normale omstandigheden verwachte prijzen. 

Een verdere optimalisatie van de day ahead-allocatie kan 

verwezenlijkt worden door de invoering van “slimme biedin-

gen”26, waarbij bv. blokbiedingen die worden weerhouden 

26. Wat de defi nitie van “slimme biedingen” betreft, wordt verwezen naar pagina 13 van studie 1099 over de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011 van het Directiecomité van de CREG.  

Daniel Van Daele,
Vicevoorzitter

Isabelle Callens, 
Voorzitter 
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onder bepaalde voorwaarden kunnen worden uitgebreid 

naar aanpalende uren. De algemene raad is het op dit vlak 

met het directiecomité eens en beveelt de producenten aan 

niet te wachten op de invoering van “slimme biedingen” om 

(piek)centrales ook aan te bieden tijdens de daluren, daarbij 

rekening houdend met de mogelijke specifieke kosten om 

deze centrales aan te bieden. Dit kan worden gedaan door 

het gebruik van afzonderlijke (blok)orders tijdens de daluren 

om mogelijke prijspieken te dekken.

De algemene raad ondersteunt ook de andere aanbevelin-

gen van het directiecomité:

-  gepast organiseren van “requests for quotes”; voor de al-

gemene raad mag dit evenwel in geen geval leiden tot een 

situatie waarbij de markt zou wachten met finale biedingen 

tot een eventuele heropening van de order books;

-  de versnelde invoering van “slimme biedingen”,  onder an-

dere voor de pump storage-capaciteit;

-  meer transparantie met betrekking tot de productie-een-

heden van meer dan 100 MW. De invoegetreding van re-

gelgeving inzake transparantie (fundamental power data 

transparancy) zal hier in de nabije toekomst op significante 

wijze toe bijdragen.

In het algemeen is de algemene raad voorstander van een 

beter en permanent toezicht, onder meer:

-  van de centrales die niet hebben gedraaid ondanks een 

ingeschatte marginale kostprijs die lager is dan de Belpex 

clearing-prijs (waarbij ook rekening wordt gehouden met 

bijvoorbeeld start- en stopkosten, technische beperkingen, 

CO
2
-kosten …);

-  door een snelle en rigoureuze toepassing van REMIT (Re-

gulation on Market Integrity and Transparency). 

Om tot een level playing field binnen de Centraal-West-

Europese prijszone (CWE) te komen en een correct prijs-

mechanisme voor de hele prijszone, dienen deze regels te 

worden toegepast in de gehele CWE-zone.

De algemene raad is zich bewust van de moeilijkheden die 

zich voordoen bij het adequaat doorrekenen van start/stop-

kosten voor flexibele centrales die niet op alle uren van de 

dag moeten/kunnen draaien. Hij nodigt het directiecomité 

uit om hierover een studie uit te voeren. Hierbij dient onder 

meer een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds 

centrales die niet op alle uren van de dag kunnen draaien 

(pump storage) en anderzijds centrales die bij voldoende 

interessante marktomstandigheden wel de ganse dag kun-

nen draaien (bv. gascentrale).

De algemene raad verwelkomt tevens de verschillende 

maatregelen die Belpex reeds nam sinds het incident van 

28 maart 2011. De wijziging van de procedures met betrek-

king tot de CWE-marktkoppeling in samenwerking met Elia 

teneinde een request for quotes te kunnen organiseren in 

geval van een prijspiek na een decoupling, de verhoging van 

de maximum toegelaten volumes bij het inbieden van block 

orders en de introductie van de mogelijkheid om geprofi-

leerde block orders in te geven zijn bijvoorbeeld maatrege-

len die het risico op piekprijzen op de Belpex DAM verlagen.

2.  Advies nr. 55 over de prioriteiten voor investeringen in 

elektriciteit (werkgroep “SoS” (Security of Supply))

De algemene raad bekommert zich om de verergering van 

de toestand van de bevoorradingszekerheid.

In dit kader:

-  roept de algemene raad de regeringen op om een echte 

coherente en gecoördineerde visie te ontwikkelen inzake 

elektriciteitssystemen, met inbegrip van de werking van 

de elektriciteitsmarkt;

-  dringt de algemene raad aan op de uitwerking van 

een ambitieus beleid, op alle beleidsniveaus, inzake 

energie-efficiëntie;

-  pleit de algemene raad ervoor om een intensiever beleid te 

voeren dat elke verbruiker toelaat zijn elektriciteitsverbruik 

te optimaliseren en hem de keuze biedt dit ook met het 

oog op de productie- en verbruikspieken te doen;

-  dringt de algemene raad erop aan om het investeringskli-

maat in ons land te verbeteren, zowel voor de productie-

capaciteiten als de netinfrastructuur (duidelijk reglementair 

kader, concurrentie ten opzichte van de buurlanden, ver-

eenvoudiging van de vergunningen, coördinatie van het 

beleid…).

Daarnaast roept de algemene raad op: 

-  om zowel de bijdrage van de huidige opslagtechnologieën 

en -infrastructuur als de mogelijke bijdrage van nieuwe op-

slagtechnologieën en -infrastructuur nader te bestuderen;

-  om de integratie op grote schaal te analyseren van fluctue-

rende bronnen op de werking van de elektriciteitsmarkt en 

de netinfrastructuur; 

-  om de rendabiliteitsproblemen van de nieuwe en bestaan-

de thermische centrales te analyseren;

-  om een flexibiliteitsindex te berekenen van het Belgische 

energiesysteem, rekening houdend met de “must run” 

productie-eenheden, om enerzijds de capaciteit van het 

huidige energiesysteem beter in te schatten om op grote 

schaal te werken met fluctuerende energiebronnen en 

anderzijds om beter te kunnen aanzetten tot toekom-

stige investeringen en die investeringen beter te kunnen 

sturen;

-  om in te schatten of het raadzaam is de invoering te eva-

lueren van een technisch-economisch kader waarbij alle 

soorten energiebronnen deelnemen aan de dienst van de 

primaire en secundaire regeling;

-  om de positieve impact te evalueren die de financiële par-

ticipatie van de buurtbewoners (als mede-eigenaars) in in-

vesteringen zou kunnen hebben op de productiemiddelen.
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3. Advies nr. 56 over het nieuwe vervoersmodel aardgas  

(werkgroep “marktwerking gas”)

De algemene raad verheugt zich over deze nieuwe regel-

geving, die een substantiële bijdrage kan leveren tot een be-

tere functionering van de Belgische aardgasmarkt. Dit is niet 

alleen van belang voor de marktwerking en prijsvorming op 

de aardgasmarkt zelf, maar ook voor de elektriciteitsmarkt, 

waarvan men kan verwachten dat ze de volgende jaren nog 

in toenemende mate zal worden beïnvloed door de aard-

gasprijs. De algemene raad dankt iedereen die er de afgelo-

pen jaren heeft toe bijgedragen dat deze voorstellen konden 

worden ingediend en goedgekeurd.

De algemene raad roept alle betrokken spelers ertoe op om:

-  maximaal bij te dragen tot een snelle, correcte en ade-

quate omzetting van deze nieuwe regelgeving;

- toe te zien op de naleving ervan vanaf oktober 2012;

-  aandachtig te blijven voor eventuele nood aan bijsturing, 

onder meer in het licht van de lopende evoluties op Eu-

ropees niveau (uitwerking framework guidelines en net-

werkcodes, implementatie van REMIT, toepassing van de 

verordening met betrekking tot de aardgasbevoorradings-

zekerheid, …);

-  de eindverbruikers accuraat te informeren over de nieuwe 

mogelijkheden die deze regelgeving hen biedt, ook op het 

distributienet;

-  de nodige aandacht te blijven besteden aan de specifieke 

situatie van de afnemers van laagcalorisch gas, die gecon-

fronteerd worden met een lagere marktliquiditeit.

De algemene raad verwelkomt tevens de door Fluxys Bel-

gium voorgestelde tariefverlaging en hoopt dat deze zo 

snel mogelijk kan worden goedgekeurd door het directieco-

mité zodat ze eveneens vanaf 1 oktober 2012 kan worden 

toegepast.

Het is de wens van de algemene raad dat door de invoering 

van dit nieuwe vervoersmodel de kosten voor transport zul-

len dalen, de concurrentie zal toenemen en een eenduidige 

referentieprijs op de Belgische markt tot stand zal komen, 

en dus het uiteindelijke doel van de liberalisering, met name 

competitieve prijzen voor de eindafnemers, zal worden 

gerealiseerd. 

4. Advies nr. 57 over studie 1153 over de werking van en 

de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor 

elektriciteit – monitoringrapport 2011 (werkgroep “markt-

werking elektriciteit”)

De algemene raad wenst het directiecomité te bedanken 

voor deze studie en verheugt zich over het feit dat het elk jaar 

nieuwe elementen in de analyse wil opnemen. Dankzij deze 

jaarlijkse monitoringrapporten vergroot de transparantie van de 

markt, ontstaat de mogelijkheid om hierrond grondige techni-

sche discussies te voeren en verbetert in fine de werking van 

de elektriciteitsmarkt. De algemene raad dringt er dan ook op 

aan dat het directiecomité de publicatie van dit jaarlijkse mo-

nitoringrapport verderzet en waar mogelijk de kwaliteit nog 

verhoogt.

Tijdens de discussies werden onder meer de volgende opmer-

kingen en suggesties genoteerd:

-  het zou interessant zijn de analyse van de beslissende facto-

ren voor de prijs op de verschillende markten te verfijnen en 

de methodologie die hiervoor wordt gebruikt te optimaliseren;

- wat de analyse betreft van de prijspiek van 28 maart 2011 

verwijst de algemene raad naar zijn advies nr. 54 dat hierboven 

werd besproken en in het bijzonder naar de aanbevelingen die 

hij daarin heeft geformuleerd;

-  de algemene raad beveelt ook aan om de parameters die aan 

de basis liggen van de prijsvorming respectievelijk op de spot- 

en forward-markten zo grondig mogelijk in kaart te brengen;

-  wat de interconnectoren betreft,  dringt de algemene raad 

erop aan om methodes van capaciteitsberekening en -allo-

catie te blijven ontwikkelen die de marktwerking verder ver-

beteren, de maatschappelijke welvaart maximaliseren en zo 

spoedig mogelijk worden geïmplementeerd;

-  de specificiteit van het Belgische productiepark (weinig flexi-

bele baseload-centrales en steeds toenemende injectie van 

intermittente bronnen) leidt tot een toenemend probleem van 

incompressibiliteit. De algemene raad beveelt aan om deze 

problematiek zeer nauwgezet te volgen en verdere maatrege-

len voor te stellen om de integriteit van het net en de bevoor-

radingszekerheid te vrijwaren terwijl tegelijk wordt gewaakt 

over de goede marktwerking. 

De algemene raad betreurt dat een gelijkaardig monitoringrap-

port momenteel niet beschikbaar is voor de aardgasmarkt en 

dringt er bij het directiecomité op aan om ook voor deze markt 

een jaarlijks verslag uit te werken en te publiceren.
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Tabel 21: De leden van de algemene raad op 31 december 201227

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Federale regering VANEYCKEN Sven
ROOBROUCK Nele
CHAHID Ridouane
ANNANE Jihane
DORREKENS François
CORNILLIE Jan

JUSTAERT Arnout
WAEYAERT Nicolas 
JOURDAIN Sigrid
NIKOLIC Diana
NICOLAS Stéphane 
DEMEYERE Frank

Gewestregeringen BIESEMAN Wilfried
AUTRIQUE Henri
JACQUET Annabelle

TANGHE Martine 
BOHET Maurice
DECROP Jehan

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Nationale Arbeidsraad

VERJANS Mathieu
VERHUE Maureen
VAN DAELE Daniel
VERCAMST Jan

NICAISE Didier
WIJNGAERDEN Jan
VAN MOL Christiaan
SKA Marie-Hélène
JONCKHEERE Caroline

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Raad voor het Verbruik

DE WEL Bert
STORME Sébastien

QUINTARD Christophe
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
BROUWERS Els
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

DE BUYSER Capucine
VANDEN ABEELE Piet

DEPLAE Arnaud
VAN GORP Michel

Grote elektriciteitsverbruikers CLAES Peter EELENS Claire 

Grote aardgasverbruikers BRAET Luc de MUNCK Laurent

Elektriciteitsproducenten die behoren tot de Federatie van de 
Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (FEBEG)

VAN DEN BOSCH Marc
SCHOONACKER Frank

DE GROOF Christiaan
de VILLENFAGNE Aude

Producenten van elektriciteit met behulp van hernieuwbare 
energie

LAUMONT Noémie BODE Bart

Producenten van elektriciteit met behulp van 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties

STEVENS Tine MARENNE Yves

Industriëlen die elektriciteit voor eigen behoefte produceren BÉCRET Jean-Pierre ZADORA Peter

Distributienetbeheerders
GRIFNEE Fernand
HUJOEL Luc
DE BRUYCKER Luc

DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin

HOUGARDY Carine

-  INTERMIXT

-  INTER-REGIES

Beheerder van het transmissienet voor elektriciteit DAMILOT Julien MERTENS Steven

Beheerder van het vervoersnet voor aardgas GOSSUIN Luc DESCHUYTENEER Thierry

Titularissen van een leveringsvergunning voor aardgas 
behorend tot FEBEG

VANDEN BORRE Tom
VAN NUNEN Carlos

DE BUCK Hilde
DEDECKER Gunnar

Milieuverenigingen VAN DYCK Sara
VANDE PUTTE Jan

TURF Jan
DE SCHOUTHEETE Cécile

Titularissen van een leveringsvergunning voor elektriciteit 
behorend tot FEBEG

HEYVAERT Griet
WYVERKENS Herman

GODTS Annemie
VAN BOXELAER Kathleen

Marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken 
voorgesteld door BELPEX

MATTHYS-DONNADIEU 
James

PIERREUX Nicolas

Bron: CREG

27.  De lijst van leden werd in 2012 tweemaal gewijzigd per ministerieel besluit van 27 januari 2012 (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2012) en van 10 september 2012 (Belgisch Staatsblad van 
26 september 2012).
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5.3. Huishoudelijk reglement 

Naar aanleiding van de wijzigingen aangebracht door de wet 

van 8 januari 2012 aan artikel 24, § 1 van de elektriciteitswet, 

is het directiecomité voortaan bevoegd om zijn eigen huis-

houdelijk reglement op te stellen. Dit reglement hoeft niet 

langer te worden goedgekeurd door de Koning en wordt ge-

woon ter informatie aan de Kamer van Volksvertegenwoor-

digers overgemaakt.

Op 5 juli 2012 heeft het directiecomité zijn huishoudelijk re-

glement goedgekeurd en ter informatie overgemaakt aan de 

Kamer en aan de staatssecretaris voor Energie.

Een nieuwe versie van dit reglement werd op 29 november 

2012 goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen hadden 

betrekking op de regels inzake de opstelling van de akten 

van het directiecomité, de raadpleging die voorafgaat aan de 

goedkeuring van beslissingen en het operationele beheer.

5.4.  Beleidsplan en vergelijkend verslag van 
doelstellingen en verwezenlijkingen van 
de CREG 

Zoals bepaald door de elektriciteitswet, heeft het directie-

comité het beleidsplan opgesteld waarin de doelstellingen 

worden uiteengezet die de CREG in 2013 wil bereiken. Dit 

plan vergezelt de ontwerpbegroting van de CREG en werd 

op 29 oktober 2012 overgemaakt aan de voorzitter van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de voorzitster 

van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschaps-

beleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en 

Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

(hierna: de “commissie voor het Bedrijfsleven”).

De structuur van het beleidsplan voor 2013 onderscheidt 15 

doelstellingen van de CREG, die elk op hun beurt bestaan uit 

een reeks individuele acties die moeten worden uitgevoerd.

De elektriciteitswet bepaalt tevens dat elk jaar een vergelijking 

dient te worden gemaakt tussen de doelstellingen zoals die in 

het beleidsplan worden geformuleerd en de verwezenlijking 

ervan. Daarnaast is ook voorzien dat de CREG de getroffen 

maatregelen en de behaalde resultaten voor elk van haar op-

drachten nauwkeurig moet beschrijven. Dit verslag werd op 27 

april 2012 overgemaakt aan de staatssecretaris voor Energie, 

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Za-

ken, aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordi-

gers en aan de leden van de commissie voor het Bedrijfsleven.

In haar beleidsplan voor 2011 had de CREG 16 doelstel-

lingen geïdentificeerd die moesten worden bereikt in het 

kader van de business as usual en vijf doelstellingen die 

moesten worden bereikt in het kader van de nieuwe op-

drachten die door het derde pakket aan de CREG worden 

toevertrouwd. Deze doelstellingen werden opgesplitst in 

85 acties die overeenstemden met te vervullen individuele 

taken. De CREG stelde echter vast dat ze in 2011 in totaal 

112 acties had gevoerd. Deze toename van het aantal acties 

met bijna 18% is het gevolg van hetzij aanvragen van stu-

dies, adviezen en voorstellen door de minister van Energie 

en de commissie voor het Bedrijfsleven in de loop van 2011, 

hetzij initiatieven die de CREG heeft genomen om de wer-

king van de elektriciteits- en de gasmarkten te verbeteren. 

Van de 112 acties die de CREG in 2011 voerde, werden 70 

acties volledig verwezenlijkt, werden 23 acties verwezenlijkt 

door de CREG maar konden ze niet worden afgewerkt als 

gevolg van elementen die extern zijn aan de CREG, leidden 

zes acties tot een beter resultaat dan verhoopt, werden vijf 

acties grotendeels en vier acties in beperkte mate verwezen-

lijkt (voornamelijk wegens elementen die extern zijn aan de 

CREG), en kwamen vier acties zonder voorwerp te zijn.  

5.5. De behandeling van vragen en klachten 

Hoewel geen enkele wettelijke bepaling haar daartoe verplicht, 

is de CREG in 2012 verder gegaan, op vrijwillige basis, met het 

behandelen van vragen en klachten die onder haar bevoegd-

heid vallen, onder meer van verbruikers, ondernemingen uit 

de sector, advocaten, consulenten, onderzoekers, studenten, 

administraties, federale en regionale ombudsdiensten of inter-

nationale instanties. 

In 2012 heeft de CREG ook verder samengewerkt met de 

federale ombudsdienst voor energie, voortaan vertegenwoor-

digd door een Nederlandstalige ombudsman, de heer Eric 

Houtman, en een Franstalige ombudsman, de heer Philippe 

Devuyst, die in mei 2012 werd benoemd.

Tijdens de vergadering van 20 juni 2012 werd de nieuwe om-

budsman aan de regionale regulatoren en de CREG voorge-

steld. De praktische uitvoering van het huishoudelijk reglement 

van de ombudsdienst, afgewerkt in 2011, kwam ook aan bod 

tijdens deze vergadering, meer bepaald het hoofdstuk “Wis-

selwerking tussen de ombudsdienst en de federale en gewes-

telijke diensten en regulatoren voor energie” . Door middel van 

het akkoord hierover hebben de betrokken diensten een over-

eenkomst bereikt over de procedure voor de behandeling van 

vragen en klachten waarvoor de dienst die ze ontvangt niet be-

voegd is. In het kader van deze samenwerking heeft de CREG 

in 2012 verschillende klachten geanalyseerd van elektriciteits- 

en aardgasverbruikers die de ombudsdienst had ontvangen.

In februari 2012 heeft de CREG ook, op vraag van de om-

budsdienst en op basis van de klachtenclassificatie uit-

gewerkt door ERGEG, haar statistieken overgemaakt in 

verband met de klachten die ze in 2011 heeft ontvangen en 

waarvoor zij niet bevoegd was.
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Tot slot voert de wet van 8 januari 2012 voor iedereen die van 

mening is dat hij wordt benadeeld door een beslissing van de 

CREG, de mogelijkheid in om het dossier opnieuw te laten be-

studeren door de CREG. Deze mogelijkheid schort echter de 

beroepstermijn bij de rechtbank tegen de beslissing in kwestie 

niet op. In 2012 werd geen enkele klacht ingediend teneinde 

een zaak opnieuw te laten onderzoeken.

De wet van 8 januari 2012 stelt bovendien dat de geschillen-

kamer voortaan een orgaan is van de CREG. Zij beslist over 

de geschillen tussen de beheerder en de gebruikers van het 

net op het vlak van verplichtingen opgelegd aan de transmis-

sienetbeheerder, aan de distributienetbeheerders en aan de 

beheerders van gesloten industriële netten, met uitzondering 

van de geschillen inzake contractuele rechten en verbintenis-

sen. Aangezien de uitvoeringsbesluiten echter niet werden 

uitgevaardigd, kon de geschillenkamer in 2012 niet actief zijn. 

5.6.  Organisatie van conferenties en 
deelname aan seminaries  

5.6.1.  Conferentie “Europese Netwerkcodes, de 
motor van de eengemaakte energiemarkt?”

Op 2 maart 2012 heeft de CREG een conferentie georga-

niseerd met als titel “Europese netwerkcodes, de motor 

van de eengemaakte energiemarkt?” . De bedoeling van 

de CREG bestond erin om de Belgische marktspelers 

in te lichten over de netwerkcodes. De framework gui-

delines en network codes worden in het derde Europese 

energiepakket naar voren geschoven als een van de be-

langrijke instrumenten in het kader van de realisatie van 

een eengemaakte Europese energiemarkt. 

De presentaties werden verzorgd door CREG-medewer-

kers die actief lid zijn van de Europese werkgroepen die 

de betrokken netwerkcodes behandelen. Er werd wegens 

hun deskundigheid en betrokkenheid ook een beroep ge-

daan op een vertegenwoordigster van de Europese Com-

missie en een vertegenwoordiger van ACER.

De conferentie heeft de volgende onderwerpen 

besproken: 

-  het beleid van de Europese Commissie met het oog op 

de realisatie van de ééngemaakte energiemarkt;

-  de rol van ACER bij de realisatie van een eengemaakte 

energiemarkt;

-  de target models, network codes en framework guideli-

nes, zowel voor elektriciteit als voor gas.

Het initiatief werd positief onthaald door de marktspelers, 

die tevreden waren met de presentaties en verstrekte 

uitleg. 

5.6.2.  Deelname door 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 2012 als spreker 

deelgenomen aan meerdere seminaries. Onderstaande ta-

bel geeft hiervan een overzicht. 

De CREG heeft als lid van het CERRE (Centre on Regulation 

in Europe) ook geparticipeerd in sommige activiteiten geor-

ganiseerd door deze laatste.

Tabel 22: Overzicht van de presentaties door de CREG in 2012 

Organisator Titel van het seminarie Titel van de presentatie Datum

KBVE De toevloed van gedecentraliseerde en intermitterende 
productie: welke verplichtingen voor de netbeheerders? 
/ Affl ux des productions décentralisées intermittentes : 
Quelles contraintes pour les gestionnaires de réseaux ? 

Impact des productions intermittentes et décen-
tralisées sur l’équilibre des réseaux 

07.02.2012

Agence bruxelloise pour 
l’Entreprise

L’avenir du photovoltaïque Evolution des prix de l’électricité en Belgique et 
dans les pays voisins

10.02.2012

Parlement wallon Audition Commission de l’énergie, du logement, de la 
fonction publique et de la recherche scientifi que

Méthodes tarifaires des GRD en matière 
d’électricité et de gaz naturel

02.03.2012

CREG Europese Netwerk Codes, de motor van de eengemaak-
te energiemarkt
Codes de réseau européens, le moteur du marché 
unique de l’énergie?

Gas: Target Model, Netwerkcodes, Kaderricht-
snoeren, rol NRA 
Electricité : modèle cible, Orientations cadres, 
Code réseau et Rôle des régulateurs

02.03.2012

Europese  Commissie High Level meeting on Loop Flows Belgium & Market Design 19.03.2012

Commissie Bedrijfsleven Hoorzitting over studie (F)120131-CDC-1134 over «de 
hoogte en de evolutie van de energieprijzen»

Hoogte en evolutie van de energieprijzen 20.03.2012

Université Catholique de 
Louvain

Actualités du droit de l'énergie - La transposition du troi-
sième paquet énergie européen dans les lois électricité 
et gaz

Le statut de l'autorité de régulation nationale 22.03.2012

SERV en de Minaraad Werkgroep Energie Tarifaire methoden 27.03.2012

FEBEG Platform ‘Organisatie gasmarkt’ Europese Kaderrichtsnoeren voor gas: Interopera-
biliteit en Data Exchange

17.04.2012

ACER CEER/ACER internal workshop on Network Access and 
Wholesale Market Monitoring – UR Task Force

CREG Study 1129 on the relationship between 
the physical and commercial interconnection 
capacity at the Belgian electricity borders

18.04.2012
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Organisator Titel van het seminarie Titel van de presentatie Datum

QED Communication EU Energy Infrastructure How to fi nance European energy infrastructures? 23.04.2012

Marcus Evans European Market Coupling & Integration: Day-ahead and 
Intraday Energy Markets

Zones delimitation & Flow Based 23.04.2012

ICIS Heren Promotiecampagne nieuw EE vervoersmodel gasmarkt New Gas Transmission Model 25.04.2012

KBVE Een elektrische blackout: waarom, hoe en nadien? / Un 
Black-Out électrique: pourquoi, comment, et après ? 

Regulate the black-outs? Challenges of the evolu-
tion of electricity networks and production means 
Nouvelles guidelines ACER; Drafts des nouveaux 
network codes d’ENTSO-E

10.05.2012

EEM 2012 9th International Conference “European Energy Market" Impact of sophisticated orders on spot power 
prices

11.05.2012

Europese Commissie European Commission Vulnerable Consumer Working 
group

(Vulnerable) consumer protection in Belgium 25.05.2012

CERRE CERRE Regulation Forum: Independence of national 
regulatory authorities: Does it lead to better regulation?

The Belgian imbroglio amongst regulator, jurisdic-
tion and politicians : an historical review regarding 
(network) tariff setting

31.05.2012

FEBELIEC Werkgroep gas Nieuw Transmissiemodel 06.06.2012

FEBELIEC Info session End Users New Gas Transmission Model 21.06.2012

EXANE BNP PARIBAS Shaping the future of the European and Belgian Energy 
Industry for international Investors

Security of Energy Supply for Belgium 26.06.2012

ACER 12th Regional Coordination Group Meeting Principles of Flowbased Market Coupling 26.06.2012

ACER Loop fl ows workshop Loop fl ows 28.06.2012

NVE NordReg Meeting Principles of Flowbased Market Coupling 27.08.2012

CERRE CERRE Executive Seminar A target model for the European gas market 13.09.2012

PROBUS WELLINGTON Déjeuner rencontre L'avenir de l'Energie en Belgique : les réponses 
de la CREG

11.10.2012

ERRA & EMRA Licensing/Competition Committee meeting Regulatory Aspects regarding the Development 
of Electricity Spot Markets

17.10.2012

Commission « Energie » 
du Conseil économique et 
social de Wallonie (CESW)

L'avenir de l'Energie en Belgique : les réponses de la 
CREG

L'avenir de l'Energie en Belgique : les réponses 
de la CREG

18.10.2012

Premier Cercle/Linklaters Third Energy Package : vers une Europe unique de 
l’énergie

Le point de vue du régulateur belge 31.10.2012

Europese Commissie 2nd High Level Regional Conference Loop fl ows in Europe's Electricity Networks 31.10.2012

CEER General Assembly-Away Day Safety net Regulation in Belgium 06.11.2012

ENERGY FORUM Let's talk energy/Debate with the Energy State Secre-
tary and Belgian stakeholders

 Can Belgium Get Anywhere Near 20/20/20? 14.11.2012

Ofgem-CREG-NMa Interconnector project stakeholder workshop Areas of potential ineffi ciencies 21.11.2012

AFG L'accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 22.11.2012

IBC Legal Conferences 
Informa Group 

Competition Law in the Energy Sector Network codes: Role of regulators/TSOs in deve-
loping EU rules. How to improve the cooperation? 

22.11.2012

EXANE BNP PARIBAS Shaping the future of the European and Belgian Energy 
Industry for international Investors 

Security of Energy Supply for Belgium 27.11.2012

CERCLE DE LORRAINE - 
CLUB VAN LOTHARINGEN

Déjeuner rencontre La CREG et l'Energie en Belgique et en Europe 07.12.2012

CRE CEER Customer and Retail Working Group Safety net Regulation in Belgium 11.12.2012

Bron: CREG

5.7.  De informatiecampagne “Durf 
vergelijken!” 

De minister van Economie en Consumenten en de staats-

secretaris voor Energie hebben een informatiecampagne 

gevoerd teneinde de consumenten te helpen om de elek-

triciteits- en gasprijzen te vergelijken. De campagne “Gas - 

elektriciteit: durf vergelijken!” liep van 17 tot 28 september 

2012 en heeft de 500 gemeenten die het wensten, toege-

laten om de nodige hulp te bieden aan de burgers om het 

aanbod van de leveranciers te leren vergelijken. In totaal werd 

voor deze informatiecampagne een beroep gedaan op meer 

dan 570 gemeentebedienden en 446 ambtenaren. De cam-

pagne heeft ongeveer 72.000 burgers de mogelijkheid gebo-

den om deel te nemen aan een van de 1.000 georganiseerde 

permanenties.

De CREG heeft deze campagne ondersteund door deel te 

nemen aan de voorbereidende vergaderingen, door de 

inlichtingen in verband met deze campagne via haar website 

mee te delen en door een radiospot op te nemen waarin zij 

de consumenten aanmoedigt om de tariefsimulatoren te ge-

bruiken die op het internet beschikbaar zijn. Na de uitzending 

van de radiospots heeft de CREG een verdubbeling vastge-

steld van het bezoek aan haar website. 

5.8.  Samenwerking van de CREG met andere 
instanties 

5.8.1. De CREG en de Europese Commissie 

Net als de voorgaande jaren heeft de CREG ook in 2012 

het “Nationaal Rapport van België aan de Europese Com-

missie” opgesteld in nauwe samenwerking met de drie ge-

westelijke regulatoren en de ombudsdienst voor energie. 

Dit rapport laat de Europese Commissie toe haar jaarlijks 

verslag op te stellen over de geboekte vooruitgang inzake 

de creatie van een interne markt voor elektriciteit en gas. 

(Vervolg tabel 22: Overzicht van de presentaties door de CREG in 2012)
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Het rapport geeft een overzicht van de elektriciteits- en aard-

gasmarkt in België tijdens het jaar 2011 en verschaft een 

zicht op de implementatie van de Europese regels.

Daarnaast heeft de CREG als lid van de CEER haar mede-

werking verleend aan tal van andere consultaties en rap-

porten ten behoeve van de Europese Commissie (zie punt 

5.8.3. hieronder).

5.8.2. De CREG binnen ACER

ACER (het Agentschap voor Samenwerking van Energieregu-

latoren) heeft tot taak om op Europees niveau het werk van 

de nationale reguleringsinstanties te coördineren en aan te 

vullen. Daartoe brengt het Europese netwerkcodes tot stand, 

neemt het individuele beslissingen over de voorwaarden 

tot netwerktoegang en over de operationele veiligheid van 

grensoverschrijdende infrastructuur, geeft het advies aan de 

Europese instellingen over aan energie gerelateerde onder-

werpen, oefent het toezicht- en rapporteringsopdrachten uit 

ten behoeve van het Europees Parlement en de Raad. 

Eind 2011 waren alle organen van ACER opgericht (Board of 

Regulators, Board of Administration en Board of Appeal), zo-

dat ACER vanaf begin 2012 over al zijn organen kon beschik-

ken. Eind 2012 telde ACER 56 personeelsleden waarvan 10 

gedetacheerde nationale experts.

Teneinde zijn taken ten volle te kunnen uitvoeren werden in 

2011 reeds vier ACER-werkgroepen opgericht. Door het van 

kracht worden van de REMIT-verordening op 28 december 

2011 (zie punt 3.2.2. van dit verslag) werd begin 2012 ook een 

Market Integrity and Transparency Working Group opgericht, 

die als taak heeft om het praktische werk dat gepaard gaat met 

de implementatie van de REMIT-verordening voor te bereiden 

en te begeleiden. Deze werkgroep heeft een document opge-

steld, dat overigens reeds tweemaal werd gewijzigd, getiteld 

Guidance on the Application of REMIT Definitions. Dit docu-

ment is gericht tot de nationale regulatoren om hen te helpen 

bij het interpreteren van REMIT. De AMIT-werkgroep van ACER 

heeft ook reeds een registration format opgesteld dat zal wor-

den gebruikt voor de registratie van de aan de verordening 

onderworpen operatoren. Eind 2012 werden de door de AMIT-

werkgroep opgestelde aanbevelingen inzake records of trans-

action overgemaakt aan de Europese Commissie. De CREG 

heeft op actieve wijze deelgenomen aan alle werkzaamheden 

van de AMIT-werkgroep. Enerzijds moeten er immers binnen 

de CREG initiatieven worden genomen om zich in te schakelen 

in de structuur van het dataverkeer van en naar ACER en ander-

zijds zullen de regulatoren een aantal ondersteunende taken 

ter harte moeten nemen bij het uitvoeren van de toezichtstaak 

van ACER. Binnen ACER werd een IT task force opgericht om 

de informatica-aspecten in goede banen te leiden. 

Net zoals in 2011 hebben de werkzaamheden inzake de 

opvolging en voorbereiding van de werkzaamheden in het 

kader van de totstandkoming en implementatie van de 

bepalingen van het Infrastructure Package (Regulation on 

Guidelines for Trans-European Energy Infrastructure) heel 

wat werk met zich meegebracht. Op 2 november 2012 werd 

binnen de Europese instellingen een definitief akkoord be-

reikt over de teksten. Dit laattijdige akkoord neemt niet weg 

dat de Europese Commissie gedurende gans 2012 druk 

heeft gezet op ACER en de regulatoren om reeds verregaan-

de voorbereidende werkzaamheden te verrichten met het 

oog op de uitvoering van de bepalingen van het Infrastruc-

ture Package. Meer specifiek werden de regulatoren ver-

zocht (hetgeen ze dan ook deden) om nog vóór de publicatie 

van het Infrastructure Package verregaande engagementen 

te nemen voor de totstandkoming van een lijst van Projects 

of Common Interest (PCI’s). De regulatoren – en dus ook de 

CREG – hebben als lid van regional groups hun beoordeling 

gegeven van de voor hun regio ingediende projecten, en dit 

nog vooraleer de verordening in werking is getreden. Het is 

de bedoeling van de Europese Commissie om tegen mid-

den 2013 over een definitieve lijst PCI’s te beschikken. 

Een andere hoeksteen van de eenmaking van de Euro-

pese energiemarkt bestaat in de uitwerking en implemen-

tatie van framework guidelines en network codes, die de 

grondslag zullen vormen voor het wegnemen van zo veel 

mogelijk, zoniet alle obstakels voor een grensoverschrij-

dend verkeer van en handel in energie om aldus één grote 

Europese markt tot stand te brengen. Voor wat elektriciteit 

betreft, werden er reeds reasoned opinions verstrekt door 

de Board of Regulators van ACER inzake grid connection 

en capacity allocation and congestion management; inzake 

system operation en balancing werden de framework gui-

delines opgesteld en worden de network codes in de loop 

van 2013 verwacht. Voor wat betreft gas werd reeds een 

reasoned opinion verstrekt door de Board of Regulators

inzake capacity allocation mechanisms en moet inzake ba-

lancing een reasoned opinion goedgekeurd worden door 

de Board of Regulators vóór eind januari 2013; inzake inter-

operability en harmonised transmission tariff rules worden 

de framework guidelines verwacht tijdens de eerste helft 

van 2013, waarna de netwerkcodes door ENTSO-G kunnen 

worden uitgewerkt in overeenstemming met de framework 

guidelines. Bij de uitwerking van de framework guidelines

en het onderzoek van de network codes speelt de CREG 

een voorname rol binnen de ACER-werkgroepen. Zo verze-

kert de CREG het voorzitterschap van de task force van de 

elektriciteitswerkgroep waar de werkzaamheden voor de 

framework guidelines en network codes plaats vinden en 

inzake gas wordt de framework guideline over interoperabi-

lity geschreven door de CREG-afgevaardigde. De task force 

die de harmonised transmission tariff rules uitwerkt wordt 

mede voorgezeten door de CREG en belangrijke bijdragen 

worden geleverd in het kader van de totstandkoming van de 

overige framework guidelines en network codes.

Inzake de overige regulatoire taken van ACER hebben de 

regulatoren actief bijgedragen aan het afleveren van een 

reasoned opinion over de akten die de ENTSO’s aan ACER 
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moeten voorleggen (statuten en rules of procedure, werk-

programma’s, jaarlijkse rapportering, tienjarige ontwikke-

lingsplannen, summer en winter outlooks).

Een ander groot werkstuk dat gedurende 2012 een nauwe 

betrokkenheid van de regulatoren vereiste, was de totstand-

koming van het eerste Annual Report on the Results of Mo-

nitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 

uitvoering van artikel 11 van verordening (EG) nr. 713/2009 tot 

oprichting van ACER. De scope van het document gaat even-

wel verder dan hetgeen strikt genomen moest behandeld 

worden. Zo worden ook aspecten van de retailmarkt mee-

genomen in het toezichtrapport (prijzen, toepassing van be-

palingen inzake consumentenbescherming zoals opgenomen 

in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG). Aangezien het 

rapport gezamenlijk wordt uitgebracht door ACER en CEER, 

werden de regulatoren van nabij betrokken bij de werkzaam-

heden. Er werden bijdragen geleverd door de diverse werk-

groepen van de CEER waarin de CREG actief is. Het rapport 

werd gepubliceerd op 29 november 2012.

De CREG neemt het voorzitterschap waar van de Procedure 

Work Stream (waar procedurele en legistieke onderwerpen 

worden behandeld) sinds de creatie ervan begin 2012. In 

deze hoedanigheid waakt zij erover dat op wetgevend en 

procedureel vlak kwalitatieve werkstukken werden afge-

leverd inzake het opstellen van een procedure voor het 

amenderen van netwerkcodes, het op punt stellen van de 

consultatieprocedure die door ACER gevolgd wordt, het 

uitwerken van een peer review-procedure in uitvoering van 

artikel 7(4) van de verordening (EG) nr. 713/2009. Er wordt 

op regelmatige tijdstippen een beroep gedaan op juridische 

input van deze work stream voor het uitwerken van frame-

work guidelines en network codes.

Via de hiervoor vermelde onderwerpen wordt binnen ACER 

grensoverschrijdend samengewerkt door regulatoren, het-

geen inherent is aan de opdracht die ACER gekregen heeft. 

Meer specifiek werken de regulatoren intensief samen in 

het kader van de regional initiatives, die als taak hebben om 

wetgeving, beslissingen en projecten te implementeren 

binnen intra-Europese regio’s teneinde harmonisatie op dit 

niveau te bewerkstelligen. De CREG speelt een voorname 

rol doordat ze inzake elektriciteit de lead regulator is van de 

CWE-regio (Centraal-West-Europa). Hierdoor wordt met de 

andere leden niet alleen binnen de werkgroep, maar ook 

bilateraal nauw samen gewerkt.

De CREG maakt deel uit van alle werkgroepen, task forces 

en work streams van ACER, waarbij ze haar engagement 

opneemt en een actieve rol speelt bij het tot stand komen 

van ACER-documenten inzake alle onderwerpen die hier-

voor niet werden behandeld. Zo worden tal van vragenlijs-

ten van nabij gevolgd en zo nauwkeurig mogelijk ingevuld. 

Daarnaast geeft de CREG ook op materieel vlak ondersteu-

ning aan ACER door in te gaan op vragen om zowel verga-

deringen van de Board of Regulators als van werkgroepen 

in haar kantoren te laten plaatsvinden, waarvoor de nodige 

erkenning wordt verkregen vanwege ACER.

Alle officiële ACER-akten kunnen worden teruggevonden op 

de website van het Agentschap28.

5.8.3. De CREG binnen de CEER 

De CREG is een van de stichtende leden29 van de CEER 

(Council of European Energy Regulators) opgericht op 

7 maart 2000 door middel van een Memorandum of 

Understanding.

Als lid van de General Assembly (GA) heeft de CREG actief 

deelgenomen aan de discussies, beraadslagingen en beslis-

singen van deze vergadering, die tien keer is samengeko-

men in de loop van 2012.

De CREG neemt ook op actieve wijze deel aan de vergade-

ringen van verschillende werkgroepen van de CEER, zoals 

de Electricity Working Group, de Gas Working Group, de 

Implementation, Benchmark and Policy Working Group, de 

Market Integrity and Transparency Working Group, de Cus-

tomer and Retail Market Working Group en de International 

Strategy Working Group. De CREG neemt bovendien deel 

aan de task forces en work streams die binnen de verschil-

lende werkgroepen werden opgericht. 

Binnen de Electricity Working Group is de CREG de lead 

regulator van de Central West Regional Initiative. Dit heeft 

als doel de elektriciteitsmarkten van Frankrijk, België, Ne-

derland, Luxemburg en Duitsland te integreren teneinde te 

komen tot een unieke geïntegreerde elektriciteitsmarkt en 

tot de koppeling met de markten van de naburige regional 

initiatives.

De CREG verzekert het covoorzitterschap van de Electricity 

Network and Market Task Force en van de Work Stream Har-

monisation of Transport Tariffs binnen de Gas Working Group.

Er dient te worden benadrukt dat de meeste onderwerpen 

die voordien uitsluitend door de werkgroepen van de CEER 

werden behandeld, ook door de werkgroepen van ACER 

worden behandeld sinds deze laatste operationeel zijn ge-

worden (punt 5.8.2. van dit verslag). Enkel de International 

Strategy Working Group en de Customer and Retail Market 

Working Group bestaan niet binnen ACER.

Alle hierna beschreven documenten zijn beschikbaar via de 

website van de CEER30. 

28.  http://acernet.acer.europa.eu.
29.  De stichtende leden zijn de nationale regulatoren van België, Finland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen (observator), Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
30.  http://www.energy-regulators.eu/.
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De werkgroep Elektriciteit heeft de volgende documen-

ten gepubliceerd: Guidelines of Good Practice for the Im-

plementation of Voltage Quality Monitoring for Regulatory 

Purposes, CEER Response to the Commission Communica-

tion on Renewable Energy: a Major Player in the European 

Energy Market, CEER Conclusions Paper on the Implicati-

ons of Non-harmonised Renewable Support Schemes (dit 

document biedt op Europees niveau een overzicht van de 

verschillende maatregelen, en van de kosten die ermee 

gepaard gaan, binnen de verschillende lidstaten wat de on-

dersteuning van de productie van hernieuwbare energie be-

treft) en het vijfde Benchmark Report on Electricity Quality 

of Supply. 

De werkgroep Gas heeft de volgende documenten gepubli-

ceerd: Evaluation of Responses on the Public Consultation 

Paper on Market-Based Investment Procedures for Gas In-

frastructure en het CEER Monitoring Report on Article 33 

and Article 41 of Directive 2009/73/EC (dit document tracht 

een stand van zaken te schetsen van de verschillende toe-

gangsvoorwaarden van toepassing op het vlak van opslag).

De werkzaamheden van de werkgroepen Gas en Elektriciteit 

hadden voornamelijk betrekking op voorbereidende akten of 

amendementen op teksten in omloop van het Infrastructure 

Package. Bepaalde onderwerpen die worden behandeld 

in de framework guidelines werden ook besproken en ge-

amendeerd door middel van de werkgroepen van de CEER.

De werkgroep Market Integrity and Transparency heeft zijn 

CEER Monitoring Report on Transaction Reporting and De-

tecting Market Misconduct in Wholesale Energy Markets 

– Good Practice Examples from National Regulatory Autho-

rities gepubliceerd. Daarnaast heeft hij ook verder gewerkt 

aan het onderzoek naar de mogelijkheden om btw-fraude 

te ontdekken en te bestrijden. In het kader daarvan heeft 

hij contacten gehad met het DG TAXUD en de ESMA (Eu-

ropean Securities and Markets Authority). Daarnaast wer-

den ook akkoorden afgesloten om een memorandum of 

understanding op te stellen dat in andere domeinen van 

nut zou kunnen zijn voor de nationale regelgevende instan-

ties in het kader van hun samenwerking. De werkgroep 

heeft ook de onderhandelingen en het vervolg van het 

opstellen van de MIFID (Markets in Financial Instruments 

Directive) en de MAD (Market Abuse Directive ) gevolgd. 

Hij heeft op eigen initiatief het standpunt van de CEER 

aan het Europees Parlement meegedeeld aan de hand van 

amendementsvoorstellen.

De werkgroep Customer and Retail Market (CRM) heeft een 

hele reeks documenten en status reviews gepubliceerd in 

de loop van 2012. Een groot deel van het geleverde werk 

stond in het teken van de Consumentenconferentie van de 

CEER die op 21 juni 2012 plaatsvond. Na afloop van deze 

conferentie heeft de werkgroep een Discussion Paper on 

a 2020 Vision for Europe’s Energy Consumers opgesteld 

die het standpunt van de CEER op het vlak van consumen-

tenbescherming (punt 5.8.2. van dit verslag) verwoordt. De 

CEER heeft op basis van deze Vision Paper een 3-year rol-

ling action plan uitgewerkt. Dit actieplan neemt in het kader 

hiervan een reeks concrete acties op die binnen een wel-

bepaalde termijn moeten worden ondernomen. De nadruk 

wordt gelegd op een grotere betrokkenheid van de verschil-

lende consumentenorganisaties.

Naast het initiatief dat hierboven wordt beschreven, en dat 

de belangrijkste activiteit van de CRM-werkgroep vormde, 

werden ook een reeks andere activiteiten tot een goed 

einde gebracht: de status review in verband met de invoe-

ring van de ERGEG Guidelines op het vlak van retail market 

monitoring indicators, de uitwerking van guidelines voor de 

price comparison tools, de opstelling van een benchmark 

report op het vlak van meter data management alsook de 

opstelling van een status review over de invoering op 1 janu-

ari 2012 van de bepalingen van het derde pakket betreffende 

de bescherming van de consumenten. Bovendien werden 

de initiatieven van andere werkgroepen van de CEER of van 

de Europese Commissie nauwgezet gevolgd en werd er 

desgevallend toe bijgedragen (dit is onder andere het geval 

voor de CEER paper over de gevolgen van de niet geharmo-

niseerde ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare 

energie, de richtlijn inzake energie-efficiëntie, de richtlijn be-

treffende de alternative dispute resolution). De werkzaam-

heden van de werkgroepen van de Europese Commissie 

op het vlak van price transparency en van vulnerable cus-

tomers werden binnen de CRM-werkgroep besproken en 

door de CEER-afvaardiging, waarvan de CREG een actief 

lid is, voorbereid (bv. de presentatie gegeven door de CREG 

voor de werkgroep Vulnerable Customers op 25 mei 2012, 

waarin een overzicht wordt gegeven van de maatregelen die 

van toepassing zijn op het vlak van bescherming van kwets-

bare consumenten in België).

De regionale integratie van de groothandelsmarkten op Eu-

ropees niveau werd trouwens vervolgd door middel van de 

regional initiatives. Het is namelijk de bedoeling om in 2014 

te komen tot een volledig geïntegreerde Europese ener-

giemarkt. De CREG heeft haar leidersrol binnen de Central 

West European Electricity Region vervolgd. In de loop van 

2011 werden de regional initiatives aan ACER toevertrouwd, 

maar de coördinatie van de activiteiten wordt nog steeds 

door de CEER uitgevoerd. In 2012 is men begonnen met 

de uitvoering van cross regional pilot projects (gas) en road-

maps (elektriciteit), wat een stap verder is in de richting van 

een eengemaakte Europese energiemarkt tegen 2014. De 

vooruitgang die werd geboekt door de regional initiatives

wordt regelmatig gepubliceerd via de Status Review Regi-

onal Initiatives.

De fora van Firenze, Madrid en Londen (punten 5.8.4., 5.8.5. 

en 5.8.6. van dit verslag) waken erover dat de werkzaamhe-

den van de CEER en van ACER jaarlijks worden voorgesteld 
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aan de marktspelers en aan de Europese Commissie. In het 

kader van deze fora wordt stelselmatig aan de CEER en aan 

ACER gevraagd om bepaalde opdrachten of onderzoeken uit 

te voeren en documenten op te stellen tegen de volgende 

editie. Een nieuw element is dat op initiatief van het Forum 

van Londen en van de Fora van Madrid en Firenze wordt ge-

vraagd om meer aandacht te schenken aan de impact en de 

plaats van de consumenten in de lopende en toekomstige 

werkzaamheden.

Voorts heeft de CREG actief deelgenomen aan de opstel-

ling en beantwoording van de vragenlijsten overgemaakt 

door de CEER in het kader van het vervolg van de harmo-

nisatie en de integratie van een Europese elektriciteits- en 

gasmarkt. Deze hadden in 2012 betrekking op de volgende 

onderwerpen: Gas Storage, het Ten Year Network Deve-

lopment Plan, het Quarterly Report on Transposition of the 

Third Energy Package, Transposition of Consumer Provisi-

ons in Third Energy Package, de Guidelines of Good Practice 

Retail Market Indicators, Price Transparency and Vulnerable 

Customers (Drivers), de Update from the IERN Database, 

DSO Unbundling, (Non) Harmonisation of Renewable Ener-

gy Support Schemes, Tariffs Electricity, Investment Condi-

tions, enz. Al deze vragenlijsten, waaraan de CREG nauw 

heeft meegewerkt, dienen als basis voor het opstellen van 

verslagen, status reviews, position papers en andere docu-

menten van de CEER, van ACER of van de Europese Com-

missie. Deze documenten geven niet enkel een uitvoerige 

beschrijving van de verschillen en gelijkenissen tussen de 

lidstaten onderling, maar ook van de graad van invoering 

van de Europese energiereglementering in elke lidstaat. De 

Europese Commissie baseert zich op haar beurt op deze 

documenten om wetgevende initiatieven uit te werken.

De CEER was tevens actief op internationaal vlak door mid-

del van de Florence School of Regulation, de IERN (Interna-

tional Energy Regulation Network) en de ICER (International 

Confederation of Energy Regulators), met het oog op har-

monisatie en het delen van kennis en ervaringen met ener-

gieregulatoren buiten de Europese Unie. Gezien het belang 

van de gasbevoorrading dienen de regelmatige contacten 

met de Russische Federal Tariff Service alsook de deelname 

van de CEER aan de dialoog tussen de EU en Rusland ver-

meld te worden. Daarnaast moet ook worden gesignaleerd 

dat de CEER heeft deelgenomen aan het World Forum of 

Energy Regulation dat in Quebec heeft plaatsgevonden.

Tot slot is de CEER in 2012 beginnen te onderhandelen met 

mogelijke verhuurders van kantoren in Brussel teneinde de 

verhuizing van zijn secretariaat tegen midden 2013 mogelijk 

te maken. Deze verhuizing bleek noodzakelijk omdat de ver-

gaderzalen van de huidige kantoren, die sinds de oprichting 

van de CEER worden gebruikt, niet langer voldoende ruim 

zijn om er alle vergaderingen te kunnen houden. Hierdoor 

heeft de CREG in 2012 trouwens zowel voor de General 

Assembly als voor vergaderingen van de werkgroepen en 

voor workshops vergaderzalen ter beschikking gesteld van 

de CEER. De CEER alsook zijn leden stellen dit gebaar ten 

zeerste op prijs.

5.8.4. 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. Onder het 

voorzitterschap van de Europese Commissie nemen zowel 

de lidstaten, de Europese regulatoren als alle andere Eu-

ropese stakeholders deel. De 21ste en 22ste vergadering 

van het Forum vonden plaats op 22 en 23 maart en op 2 en 

3 oktober 2012.31

Het centrale thema blijft ook op het Forum van 2012 de ont-

wikkeling van de kaderrichtsnoeren (Framework Guidelines), 

op te stellen door ACER, en de netwerkcodes (Network 

Codes), op te stellen door ENTSO-G. Beide organisaties 

stelden dan ook hun vooruitgang voor op dit gebied. Het 

uitgetekende proces heeft niet tot een eensluidend stand-

punt geleid inzake de eerste netwerkcode betreffende de 

toewijzing van capaciteit. De verschillende meningen wer-

den door ACER op 4 oktober 2012 via een aanbeveling32 aan 

de Europese Commissie overgemaakt. 

De uitwerking van de netwerkcode betreffende de harmoni-

satie van de balancering van aardgas op het aardgastransmis-

sienetwerk volgt als tweede in het pakket network codes, 

maar zal slechts in de eerste helft van 2013 officieel aan de 

Europese Commissie overhandigd kunnen worden. 

Het kaderrichtsnoer betreffende de interoperabiliteit en uitwis-

seling van data werd door ACER opgeleverd op 26 juli 2012, 

waardoor ENTSO-G zijn werkzaamheden in september heeft 

aangevat en er pas in 2013 resultaat kan worden verwacht. 

Voor wat de ontwikkeling van het kaderrichtsnoer over de 

structuur van transmissietarieven betreft, werd door ACER op 

het tweede forum de officiële start van de werkzaamheden 

aangekondigd. Resultaat wordt hier verwacht in de eerste 

helft van 2013.   

Van het opstarten van nieuwe procedures voor bijkomende 

kaderrichtsnoeren was in 2012 geen sprake. Wel werden 

aanvullende topics besproken, zoals de introductie van een 

aangepaste en geharmoniseerde allocatiemethode voor 

nieuwe of incrementele capaciteit. Ook werd er uitvoerig 

aandacht besteed aan de regionale pre-implementatie van 

31.  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.

32.  http://www.acer.europa.eu/Offi cial_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2002-2012.pdf.
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netwerkcodes (dus voor ze officieel van kracht worden), 

waarvan de coördinatie door ACER wordt opgenomen. 

Naast het bovenstaande centrale thema werd ook bijzondere 

aandacht besteed aan de investeringsproblematiek, in navol-

ging van een eerdere publicatie van de Europese Commissie 

van het Energy Infrastructure Package, dit om projecten van 

Europees belang beter te kunnen identificeren en ondersteu-

nen. Er werd een voorstelling gegeven van de nieuwe prin-

cipes voor congestiebeheer op basis van het besluit van de 

Europese Commissie van 24 augustus 2012 houdende wij-

ziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden 

voor de toegang tot aardgastransmissienetten. 

Ten slotte blijft ook de problematiek inzake de harmonisatie 

van gaskwaliteit in Europa een terugkerend onderwerp.  

5.8.5. 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 verga-

deringen van het Forum vonden plaats op 22 en 23 mei en 

op 21 en 22 november 201233.

De volgende punten werden tijdens deze twee vergaderin-

gen behandeld: de interne elektriciteitsmarkt, waaronder 

meer bepaald de werkzaamheden betreffende de kader-

richtsnoeren (Framework Guidelines) en netwerkcodes 

opgenomen in het derde Europese energiepakket, de inte-

griteit van de markten en hun transparantie, de ontwikkeling 

van de transmissie-infrastructuren, de regionale initiatieven 

en de kwestie van de kringstromen.

Tijdens de laatste vergadering heeft het Forum zijn tevre-

denheid geuit over de afwerking door ENTSO-E van de 

netwerkcode betreffende de toewijzing van capaciteiten 

en het congestiebeheer. Het Forum benadrukte het belang 

van de ontwikkeling van geschikte mechanismen voor de 

berekening van capaciteit teneinde het doelmodel binnen 

de vastgelegde termijnen te implementeren. Het Forum 

heeft de intentie van de Europese Commissie om de net-

werkcodes betreffende de toewijzing van capaciteit en het 

congestiebeheer met de kaderrichtsnoeren inzake gover-

nance te laten fusioneren, ondersteund. Wat de ontwik-

keling van de netwerkcode in verband met de aansluiting 

van productie-eenheden betreft, heeft het Forum aan de 

betrokken partijen gevraagd om rekening te houden met 

de punten aangehaald in het advies van ACER teneinde 

begin 2013 een nieuwe versie van deze code te kunnen 

voorleggen.

In het algemeen heeft het Forum aangedrongen op het be-

lang van de netwerkcodes voor de verwezenlijking van de 

interne elektriciteitsmarkt, heeft het zijn tevredenheid geuit 

betreffende de betrokkenheid van de marktspelers in dit 

proces en heeft het aan alle betrokken partijen gevraagd om 

de krachten te bundelen teneinde de tegengekomen moei-

lijkheden te verhelpen.

Wat de integriteit en de transparantie van de markten be-

treft, heeft het Forum gesteld dat ze integraal deel uitmaken 

van de doelstelling voor 2014.

Inzake de regionale initiatieven heeft het Forum zijn bezorgd-

heid geuit betreffende de vertragingen bij de invoering van 

de koppeling van de markten van de regio Noordwest-Euro-

pa (groepering van Duitsland, de Benelux, Denemarken, Fin-

land, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Nederland en 

Zweden), en heeft het alle partijen aangemaand om snel te 

handelen en er de regio Zuidwest-Europa zo snel mogelijk 

bij te betrekken. Wat het intraday-mechanisme betreft, heeft 

het Forum zijn tevredenheid geuit omtrent het initiatief van 

de vereniging van de Europese elektriciteitbeurzen, Euro-

pex, om een offerteaanvraagprocedure te lanceren voor de 

levering van het benodigde informaticasysteem.

Wat de ontwikkeling van de transmissie-infrastructuur be-

treft, heeft het Forum akte genomen van de bemoedigende 

ontwikkelingen inzake de invoering van een verordening 

over de kaderrichtsnoeren voor de infrastructuur die de 

goedkeuring van projecten van algemeen belang tegen half 

2013 mogelijk maakt.

Wat de kringstromen betreft, heeft het Forum tijdens zijn 

eerste vergadering erkend dat zij een steeds grotere invloed 

hebben op de werking en de integratie van de markten in 

Europa, in het bijzonder in het licht van de stijging van de 

hernieuwbare productie. Het Forum heeft zijn tevredenheid 

geuit omtrent het initiatief van de Europese Commissie om 

in samenwerking met ACER een studie uit te voeren over de 

kringstromen teneinde een objectieve basis te creëren voor 

toekomstige acties die eventueel worden gecombineerd 

met een herbepaling van de zones of met andere maatrege-

len. In het kader hiervan heeft het Forum aan ACER en aan 

ENTSO-E gevraagd om het regulatoir kader voor de grens-

overschrijdende re-dispatching, waaronder de verdeling van 

de corresponderende kosten, te identificeren. Tijdens de 

vergadering van november heeft het Forum bovendien aan 

ACER en aan ENTSO-E gevraagd om de bestaande relatie 

tussen de interne en de grensoverschrijdende re-dispat-

ching grondig te bestuderen.

33.  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_fl orence_en.htm.
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5.8.6. Het Forum van Londen  

Op 13 en 14 november 2012 vond het vijfde Citizens’ Fo-

rum plaats te Londen34. Dit Forum wordt, net als de fora van 

Madrid en Firenze, georganiseerd door de Europese Com-

missie in samenwerking met de CEER en Ofgem, de Britse 

regulator.  

Het Forum van Londen werd in 2012 voorgezeten door de 

Europese Commissie, meer bepaald door de directoraten-

generaal ENER (Energie) en Sanco (Gezondheid en consu-

menten). De participatie van deze laatste wijst er duidelijk 

op dat het aspect “consument” op dit Forum op het voor-

plan wordt geplaatst.  

Net als op het Forum van 2011 was ook ACER officieel verte-

genwoordigd. Dit is een logisch gevolg van het feit dat ACER 

tijdens het jaar 2012 als observator deelnam aan de vergade-

ringen van de Customer and Retail Market Working Group 

van de CEER, en dit in het bijzonder met het oog op het op-

stellen van het Joint Monitoring Report van ACER-CEER. In 

dit rapport wordt uitvoerig ingegaan op tal van aspecten van 

de retail market, hetgeen het dagdagelijks werk uitmaakt 

van de CRM WG en haar task forces.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd beslist om het 

Forum in 2012 op een meer interactieve wijze aan te pak-

ken, naar het voorbeeld van de Customer-conferentie die de 

CEER in juni 2012 heeft georganiseerd en die verderop wordt 

besproken. Deze benadering liet de stakeholders, meer be-

paald de consumenten(organisaties), toe om op een meer 

actieve wijze aan de conferentie te participeren en op deze 

wijze een grotere inbreng te hebben. Deze zienswijze vindt 

ook haar weerslag in de conclusies van het Forum, waarbij 

het belang wordt beklemtoond van een zo groot mogelijk 

beroep op de inbreng van de stakeholders, die ervaringsdes-

kundige zijn en die aanwezig zijn op het terrein.

De inhoudelijke bijdragen die door de CEER in het kader van 

het Forum werden voorbereid, vormen grotendeels het jaar-

lijks werkprogramma van de Customer and Retail Market 

Working Group van de CEER waaraan de CREG deelneemt.

De discussie focuste in 2012 op de CEER Discussion Paper 

on a 2020 Vision for Europe’s Energy Customers, uit gewerkt 

door de CRM WG van de CEER met het oog op de Customer-

conferentie die op 21 juni 2012 te Brussel plaatsvond. Deze 

conferentie heeft toegelaten dat de stakeholders, en meer 

specifiek de consumenten(organisaties), hun mening konden 

geven over deze vision paper. Daarna werd een publiekscon-

sultatie gehouden. De CEER heeft rekening gehouden met 

de diverse suggesties en opmerkingen en er werd op basis 

van dit document een driejarig actieplan ontwikkeld. 

Op basis van deze documenten werd eveneens een joint 

statement, getiteld A 2020 Vision for Europe’s Energy Cus-

tomers, uitgewerkt door de CEER samen met BEUC (de 

Europese consumentenvereniging). Dit document werd offi-

cieel voorgesteld tijdens het Forum van Londen en werd on-

dertussen door een tiental sectororganisaties ondertekend. 

Net zoals de vision paper is deze joint statement gebaseerd 

op vier sleutelelementen: affordability, simplicity, customer 

protection en empowerment and reliability. 

De CREG heeft bij het uitwerken van de hiervoor vermelde 

CEER-documenten een zeer actieve rol gespeeld en er-

voor kunnen zorgen dat de klemtoon op betaalbaarheid 

kwam te liggen, teneinde te vermijden dat de consument 

zou moeten betalen voor zaken die geen of onvoldoende 

nut hebben voor hem of dat hij algemeen te hoge prijzen 

zou betalen.

Doorheen de conclusies van het Forum, die een weergave 

zijn van de prioriteiten van de Europese Commissie voor 

het komende jaar, komt heel duidelijk naar voor dat zowel 

DG Ener als DG Sanco de betrokkenheid van de consumen-

ten binnen hun werkzaamheden wensen te verhogen en 

verbeteren. In die zin beschouwt de Europese Commissie 

het centraal stellen van de consument als een hoeksteen 

van haar beleid inzake de verdere ontwikkeling van de 

kleinhandelsmarkt.

Vanuit de CEER werden, naast de elementen die in de 

hierboven besproken Joint Statement zijn opgenomen, vol-

gende belangrijke onderwerpen of initiatieven toegelicht die 

in het kader van het werkprogramma van de CEER in 2012 

werden gerealiseerd en die in 2013 gepland zijn binnen het 

Forum van Londen: 

-  de resultaten die vervat zijn in het gezamenlijke ACER-

CEER Retail Market Monitoring Report en meer bepaald 

het verdere toezicht op de kleinhandelsprijzen en de maat-

regelen ter bescherming van de consumenten;

-  het uitwerken van een status review inzake de toegang 

voor de consumenten tot informatie inzake de kosten en 

de herkomst van energie alsook inzake energie-efficiëntie;

-  het werk dat op stapel staat inzake het definiëren van green 

offers en de toegankelijkheid tot adequate informatie voor 

de consumenten;

-  de geplande status review inzake de regulering van smart 

metering

-  een assessment van de roll-out en de implementatie van 

de eerder uitgewerkte ERGEG Guidelines of Good Practice

inzake de reguleringsaspecten;

- het beheer van de gegevens afkomstig van slimme meters;

-  het verder aanpassen en consumentvriendelijker maken 

van de CEER-website;

34. 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_citizen_energy_en.htm.
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-  het uitwerken van bijkomende mogelijkheden tot samen-

werking met consumenten(organisaties);

-  het organiseren van een nieuwe consumentenconferentie.

Ook de Europese Commissie is een reeks engagementen 

aangegaan ten voordele van de consument, te realiseren te-

gen het volgende Forum. Zo heeft de Europese Commissie 

beloofd om begin 2013 een Consumer Summit te organise-

ren waarbij in de marge ervan ook een seminarie zal plaats-

vinden waarop regulatoren en consumentenorganisaties 

zullen worden uitgenodigd teneinde tot een betere focus 

en coördinatie te komen inzake de te leveren inspanningen 

op het vlak van consumentenbescherming. Op allerlei ni-

veaus zal de Commissie ook verdere inspanningen leveren 

teneinde op haar beurt de consumentenorganisaties nau-

wer bij haar werkzaamheden te betrekken, onder andere 

via het verzamelen van goede praktijken. In navolging van 

de werkzaamheden van de werkgroep van de Europese 

Commissie inzake price transparency heeft ze de intentie 

om in 2013 de aanbevelingen van 2009 betreffende factu-

rering aan een herziening te onderwerpen op basis van de 

ondertussen opgedane ervaringen. Transparantie en eerlijke 

prijzen staan hierbij voorop. De Commissie roept ook alle 

deelnemers op om de werkzaamheden van de werkgroep 

van DG Ener en DG Sanco inzake kwetsbare klanten ook in 

2013 verder te zetten. Het is de intentie van de Commissie 

om een overzicht van mogelijke drivers of vulnerability op te 

lijsten, die op hun beurt dienstig kunnen zijn voor de lidsta-

ten om tot een definiëring te komen van het concept kwets-

baarheid. De Commissie wenst dat er meer nadruk wordt 

gelegd op de noden van de consumenten bij maatregelen 

die op energiegebied genomen worden zoals de energie-

efficiëntierichtlijn, waarvoor de Commissie interpretatieve 

nota’s aankondigt tegen de zomer van 2013. De Commis-

sie stelt duidelijk dat kwetsbaarheid van de consument zo-

wel via specifiek energiegerelateerde maatregelen als via 

het meer globale sociaal beleid kan worden aangepakt. In 

de toekomst zal meer feedback worden gegeven naar de 

Fora van Madrid en Firenze toe, inzake de belangen van de 

consument bij maatregelen die binnen respectievelijk het 

gas- en elektriciteitsdomein genomen (moeten) worden. 

Daarnaast benadrukt de Commissie ook de sleutelrol die 

de lidstaten spelen in de bescherming van de consument. 

Tot slot werd ook uitvoerig aandacht besteed aan de pro-

blematiek van de smart metering. Hierbij deed de Commis-

sie een oproep aan de lidstaten om te rapporteren inzake 

de voordelen van het uitrollen ervan voor de consument. 

Daarnaast zal de Commissie ook een impact assessment

uitvoeren omtrent de privacyproblematiek bij de invoering 

van slimme meters. De Commissie stelde eveneens drie 

door haar opgestelde marktmodellen voor waarbij de rol van 

de distributienetbeheerder centraal staat, evenals de invoe-

ring van smart meters. Tot slot heeft de Commissie sterk 

de nadruk gelegd op de prijsproblematiek. Zowel concurren-

tie, informatie voor de consument, transparantie kwamen 

daarbij aan bod, evenals eerlijke prijzen en de relatie met de 

groothandelsprijzen.

5.8.7. De CREG en de gewestelijke regulatoren  

In 2012 werd het overleg tussen de CREG en de drie regio-

nale regulatoren (BRUGEL, CWaPE en VREG) verder gezet. 

Er vonden vijf plenaire vergaderingen plaats. Het voorzitter-

schap werd tijdens het eerste semester verzorgd door de 

CREG en tijdens het tweede semester door de CWaPE.

De CREG heeft opnieuw het voorzitterschap waargenomen 

van de werkgroepen ‘gas’ en ‘informatie-uitwisseling’.

De werkgroep ‘gas’ kwam twaalfmaal samen in 2012 en zet-

te de discussies voort aangaande voornamelijk de volgende 

thema’s: de wijziging van de referentietemperatuur voor 

aardgas, de integratie van biogas in het aardgasvervoersnet, 

het incidentmanagement, de werking van Umix, het verbe-

teren van de informatieverstrekking aan marktspelers, het 

aansluitingscontract tussen Fluxys Belgium en de distribu-

tienetbeheerders, de technische nota’s van Synergrid, het 

nieuwe vervoersmodel van Fluxys Belgium en de evoluties 

van de Europese regelgeving, meer bepaald op het vlak van 

de kaderrichtlijnen en de netwerkcodes.  

De werkgroep ‘informatie-uitwisseling’ heeft in 2012 niet 

vergaderd, maar dankzij de elektronische communicatie kon 

de werkgroep de jaarlijkse gemeenschappelijke publicatie 

van de vier regulatoren met betrekking tot de evolutie van 

de Belgische energiemarkt verzorgen. Met deze gemeen-

schappelijke publicatie willen de regulatoren de ontwikkeling 

van de mededinging volgen aan de hand van een statistisch 

overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. 

De gemeenschappelijke publicatie stelde onder meer vast 

dat de vorming van de fusiegroep GDF Suez sinds 2007 het 

Belgische energielandschap beheerst. 

De vergaderingen van de werkgroep ‘klachtenbehande-

ling’hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de federale 

ombudsdienst, gelet op zijn taak van klachtenbehandeling.

In de werkgroep ‘elektriciteit’, voorgezeten door de VREG, 

geeft de CREG op regelmatige basis debriefings over de 

belangrijkste werkzaamheden op Europees niveau die spe-

cifiek verband houden met elektriciteit. Zo heeft de CREG 

het advies van ACER over het ontwerp van netwerkcode 

Requirements for Grid Connection Applicable to All Gene-

rators toegelicht en een overleg georganiseerd om tot een 

gemeenschappelijke reactie van de Belgische regulatoren te 

komen over bepaalde netwerkcodes.

In 2012 werden binnen Forbeg onder meer de volgende 

thema’s behandeld: de invoering van slimme meters, de 
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problematiek van leverancierswissels, de garanties van 

oorsprong voor hernieuwbare energieproductie, het han-

teren van de ERGEG/CEER-classificatie voor de ontvangen 

klachten en het zo efficiënt mogelijk behandelen ervan, de 

uitwisseling van informatie over de certificering van netbe-

heerders, het systeem van federale bijdrage, het stelsel van 

voorafgaande leveringsvergunningen, de hervorming van de 

steun aan hernieuwbare energie en de totstandkoming van 

een status review over de mogelijkheden inzake harmoni-

satie van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 

(op Europees niveau), het regime van flexibele toegang tot 

het Elia-net in geval van een gebrek aan capaciteit, de ge-

sloten netten, de plaatsing van budgetmeters voor gas, de 

jaarlijkse gemeenschappelijke publicatie inzake de evolutie 

van de gas- en elektriciteitsmarkt in België, de nodige gege-

vensinzameling voor de opmaak van de nationale rapporten 

en de invoering van de indicatoren in de database van de 

CEER en de samenwerking in het kader van het invullen van 

Europese vragenlijsten. 

De CREG gaf binnen Forbeg naar jaarlijkse traditie telkens 

uitgebreide debriefings over de werkzaamheden op Euro-

pees niveau binnen de CEER en ACER (punten 5.8.2. en 

5.8.3. van dit verslag). 

5.8.8. De CREG en de mededingingsautoriteiten 

Nationaal niveau 

In 2012 ontving de CREG twee formele verzoeken tot inlich-

tingen van de Belgische mededingingsautoriteiten, overeen-

komstig artikel 44, § 2 van de Wet op de bescherming van 

de economische mededinging, die betrekking heeft op de 

Belgische elektriciteitsmarkt. De CREG heeft de gevraagde 

inlichtingen aan de mededingingsautoriteiten verstrekt bij 

verzendingen van 12 maart 2012 en 3 juli 2012.  

De CREG heeft in 2012 ook intensief samengewerkt met de 

Belgische mededingingsautoriteiten door personeelsleden 

ter beschikking te stellen om op te treden als deskundigen 

in bepaalde dossiers van de mededingingsautoriteiten. In 

het kader daarvan werden door deze deskundigen even-

eens meermaals inlichtingen verstrekt en berekeningen 

uitgevoerd in antwoord op een achttal verzoeken van de 

Belgische mededingingsautoriteiten.

Europees niveau

Concentratiezaken in navolging van de concentratie GDF 

Suez/International Power

Op 26 januari 2011 keurde de Europese Commissie de over-

name door GDF Suez SA van branchegenoot International 

Power PLC. goed.35 Aan deze goedkeuring werden twee 

voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de Bel-

gische markt voor elektriciteitsproductie en de groothan-

delsmarkt voor elektriciteit:  International Power moest zijn 

belang afstoten in T-Power, de eigenaar van een Belgische 

elektriciteitscentrale die in 2011 in bedrijf werd genomen, 

en de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst voor de cen-

trale van T-Power moest aan derden worden overgedragen. 

Deze voorwaarden werden door de Europese Commissie 

aan haar goedkeuring van deze overname verbonden om 

een oplossing te bieden voor de bij het onderzoek vastge-

stelde mededingingsbezwaren (zoals de mogelijkheid voor 

GDF Suez om, ingevolge deze overname, de mededinging 

te beperken en de prijzen op de Belgische groothandels-

markt voor elektriciteit te verhogen).

Als antwoord op een formeel verzoek om inlichtingen van 

de Europese Commissie in deze zaak had de CREG in janu-

ari 2011 haar opmerkingen ingediend met betrekking tot de 

voorgenomen overname. 

Door de Europese Commissie werd een trustee benoemd 

om toe te zien op de tenuitvoerlegging van de bovenver-

melde verbintenissen. 

In dit verband trof de Europese Commissie begin 2012 twee 

beslissingen36 aangaande de overdracht van aandelen met 

controlewijziging tot gevolg, waarbij deze operaties na een 

vereenvoudigde procedure verenigbaar werden verklaard 

met de interne markt. Deze transacties laten de uitvoering 

toe van de door GDF Suez aangegane verbintenis om zijn 

belang in T-Power af te stoten (ingevolge waarvan T-Power 

gezamenlijke eigendom zal zijn van Itochu, Tokyo Gas, Tes-

senderlo Chemie en Siemens Project Ventures).

Naar aanleiding van deze twee transacties met controle-

wijziging tot gevolg heeft de CREG twee voorstellen aan-

genomen met betrekking tot de afgeleverde individuele 

vergunningen voor de bouw van installaties voor de produc-

tie van elektriciteit (zie ook punt 4.1.1.1. van dit verslag).

35.  Zaak COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power.
36.  Zaak COMP/M.6414 – ITOCHU/TESSENDERLO CHEMIE/SIEMENS PROJECT VENTURES/T-POWER JV en zaak COMP/M.6422 – TOKYO GAS/SIEMENS/TESSENDERLO CHEMIE/INTERNATIONAL 

POWER/GDF SUEZ/T-POWER.
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37.  De Europese instellingen genieten een volledige vrijstelling. In 2012 hebben de verschillende elektriciteits- en aardgasfondsen aan de betrokken elektriciteits- en aardgasleveranciers respectie-
velijk 368.008 euro en 174.328 euro terugbetaald. Deze bedragen zijn onafhankelijk van de vrijstelling beschreven onder het volgende punt.

5.9. Financiën van de CREG  

5.9.1. Federale bijdrage 

De federale bijdrage is een toeslag op de in België verbruik-

te hoeveelheid elektriciteit en aardgas.37 Met deze bijdrage 

worden verschillende door de CREG beheerde fondsen ge-

spijsd, die hierna in punt 5.9.2. worden besproken.

In december 2011 heeft de CREG de eenheidstoeslagen van 

de verschillende componenten van de federale bijdrage elektri-

citeit en aardgas berekend en op haar website gepubliceerd. 

Deze bedragen hadden van toepassing moeten zijn van 1 ja-

nuari tot 31 december 2012. In de loop van het jaar hebben 

echter verschillende wetswijzigingen betreffende de fondsen 

broeikasgassen, beschermde klanten en verwarmingspremie 

plaatsgevonden (zie punt 5.9.2.). Bijgevolg heeft de CREG 

meermaals de eenheidstoeslagen van deze verschillende 

componenten moeten herberekenen op basis van de wijzigin-

gen en publiceren. De herhaalde wijzigingen in de loop van het 

jaar hebben de heffing van de federale bijdrage nog complexer 

gemaakt.

A. Federale bijdrage gas

De CREG factureert elk kwartaal een vierde van de jaarlijkse 

behoeften van de “gasfondsen” aan de houders van een le-

veringsvergunning voor aardgas die op het vervoersnet van 

Fluxys Belgium actief zijn (op 31 december 2012 waren zij 

met 19). Deze leveranciers spijzen rechtstreeks het CREG-

fonds (en zijn reserve), het sociaal fonds voor energie, het 

fonds beschermde klanten en het fonds verwarmingspre-

mie. De door de CREG geacteerde opbrengsten stemmen 

dus voor elk fonds precies overeen met de verwachte be-

dragen. Op 31 december 2012 waren sommige leveranciers 

echter nog in totaal 7.658.244 euro verschuldigd.

■ Jaarlijkse regularisatie

Elk jaar leidt een vergelijking tussen wat door de CREG werd 

opgevraagd en wat de leveranciers het jaar ervoor werkelijk aan 

hun klanten konden factureren tot regularisaties. In 2012 bedroe-

gen de regularisaties ten voordele van de fondsen +716.426 

euro, -569.859 euro, -3.583.501 euro en -81.202 euro, respectie-

velijk voor het CREG-fonds, het sociaal fonds voor energie, het 

fonds beschermde klanten en het fonds verwarmingspremie.

B. Federale bijdrage elektriciteit

De transmissienetbeheerder, Elia System Operator, stort de 

CREG per kwartaal de bijdrage die hij het kwartaal ervoor 

aan zijn afnemers heeft gefactureerd. Vervolgens wordt het 

ingezamelde bedrag verdeeld onder het CREG-fonds, het 

sociaal fonds voor energie, het denuclearisatiefonds, het 

fonds broeikasgassen, het fonds beschermde klanten en 

het fonds verwarmingspremie.

■ Spijzing van de fondsen

Zoals de voorgaande jaren worden de verwachte bedragen 

aan federale bijdrage voor het jaar 2012 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 en de vrijstellingen van de 

Europese instellingen te dekken. 

Voor de fondsen denuclearisatie en broeikasgassen wor-

den de bedragen van de vrijstelling die aan de leveranciers 

worden terugbetaald afgetrokken van hun respectieve ont-

vangsten. In hun geheel genomen liggen de in 2012 gere-

gistreerde opbrengsten van de federale bijdrage elektriciteit 

7% lager dan de verwachte bedragen. Dit is toe te schrijven 

aan een algemene, significante vermindering van de ont-

vangsten in het vierde kwartaal, alsook – en vooral – aan het 

schrappen van de ontvangsten voor het fonds broeikasgas-

sen vanaf het derde kwartaal terwijl de terugbetaling van 

de vrijstelling in verband met ditzelfde fonds verder bleef 

lopen.

Het fonds verwarmingspremie werd verder gespijsd tijdens 

de eerste twee kwartalen zonder dat enige uitgave werd 

verricht, wat zich vertaalt in een overschot. De wijziging in 

de loop van het jaar van het bedrag dat bestemd is voor het 

spijzen van het fonds broeikasgassen levert eveneens een 

surplus op.

Wat de elektriciteit betreft, ziet het tekort of overschot aan 

opbrengsten voor de verschillende fondsen, met inbegrip 

van voornoemd aanvullend bedrag, tegenover de verwachte 

bedragen er als volgt uit:

Tabel 23: Tekorten in 2012 vastgesteld in de fondsen (euro)

CREG -831.149

Sociaal energie -2.482.427

Denuclearisatie -14.963.329

Broeikasgassen +9.013.533

Beschermde klanten -7.329.033

Verwarmingspremie +2.449.821

Bron: CREG
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■ Vrijstelling en degressiviteit

In het kader van het “waterval”-heffingssysteem werd de elektrici-

teitsbedrijven in principe, stroomopwaarts van de waterval, de vol-

ledige federale bijdrage aangerekend terwijl ze het volledige bedrag 

op hun eindafnemers niet kunnen verhalen wanneer ze in voorko-

mend geval de vrijstelling38 en de degressiviteit ervan aftrekken. 

Daarom is voorzien dat deze bedrijven ieder kwartaal bij de CREG 

de terugbetaling van deze twee maatregelen kunnen eisen.39 

In 2012 heeft de CREG zo 32.957.046 euro en 95.840.522 euro 

terugbetaald. Deze bedragen komen respectievelijk overeen met 

de vrijstellingen voor de bijdragen “broeikasgassen” en “denucle-

arisatie”. Deze terugbetalingen worden rechtstreeks uitgevoerd 

aan de hand van de middelen beschikbaar in deze twee fondsen.

In diezelfde periode heeft de FOD Financiën 51.000.000 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 2012 47.520.705 euro bedroeg, zal in 

2013 een bedrag van 3.479.295 euro aan de FOD Financiën 

moeten worden teruggestort.

■ Oninvorderbaarheden

In 2012 heeft de regularisatie met elektriciteitsondernemingen 

van het wettelijk forfait bestemd om oninvorderbaarheden te dek-

ken een overschot opgeleverd van 147.498 euro. Dit bedrag en de 

rente uit het beleggen van de sommen die wachten op aanwen-

ding (10.306 euro) zijn verdeeld over de verschillende fondsen.

5.9.2. De fondsen

A. CREG-fonds

De gedeeltelijke dekking van de totale werkingskosten van 

de CREG werd voor 2012 bij koninklijk besluit vastgelegd op 

14.926.670 euro (reserve inbegrepen).40

De rekeningen van 2012 van de CREG worden uitvoerig be-

sproken onder punt 5.9.3.

B. Sociaal fonds voor energie

Voor het jaar 2012 was een totaal bedrag van 52.890.292 

euro voorzien om de OCMW’s te helpen bij hun taak van 

begeleiding en financiële maatschappelijke bijstand op het 

vlak van energie. Het was samengesteld uit 30.750.170 euro 

afkomstig van de elektriciteitssector en 22.140.122 euro 

afkomstig van de aardgassector.41 Deze bedragen worden 

echter aangevuld door 2.057.129 euro en -1.932.682 euro ter 

compensatie van de te weinig respectievelijk te veel geïnde 

bedragen uit het verleden en om de Europese instellingen 

terug te betalen. Een totale opbrengst van 30.324.872 euro 

werd uiteindelijk in 2012 voor elektriciteit opgetekend. Het 

voorziene bedrag voor het aardgasfonds werd van zijn kant 

wel degelijk opgetekend. Naast de aan de OCMW’s ver-

schuldigde vierde schijf voor 2011 (12.589.054 euro) heeft 

het kastegoed het in 2012 mogelijk gemaakt het bedrag van 

38.933.759 euro dat door de POD Maatschappelijke Integra-

tie werd opgevraagd, uit te keren.

Op 31 december 2012 bedroeg het globale bedrag van het 

fonds 13.577.960 euro.

C. Denuclearisatiefonds 

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale 

bijdragen aangerekend door de elektriciteitssector, diende 

55.000.000 euro te bedragen voor het jaar 2012, te verhogen 

met 10.761.138 euro als compensatie van de tekorten uit het 

verleden en voor de terugbetaling aan de Europese instel-

lingen. Er werd 146.638.331 euro in het fonds opgetekend, 

waarvan een bedrag van 95.840.522 euro moet worden af-

getrokken voor de vrijstellingen terugbetaald aan de elektri-

citeitsondernemingen. Naast de betaling van het saldo van 

2011 (41.250.000 euro) kon de CREG het NIRAS echter slechts 

5.700.000 euro overmaken van de 55.000.000 euro die het in 

2012 had moeten ontvangen om zijn denuclearisatieopdracht 

te vervullen. De betalingsachterstand bij het NIRAS is dus nog 

gegroeid in 2012 want het rollend fonds van 24.200.000 euro, 

opgericht in 2011 om de leveranciers binnen de wettelijke ter-

mijnen terug te betalen, is in 2012 gehandhaafd.

Op 31 december 2012 bedroeg het globale bedrag van het 

fonds 32.729.903 euro.

D. Fonds broeikasgassen

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale bij-

drage aangerekend door de elektriciteitssector, diende voor 

het jaar 2012 aanvankelijk 30.640.841 euro te bedragen, waar 

1.427.218 euro bijkwam ter compensatie van de tekorten uit 

38.  De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen op gebied van energie (Belgisch Staatsblad van 28 december 2012) voorziet in de afschaffi ng van deze vrijstelling met ingang van 1 
januari 2013.

39.  Het geschil dat reeds meerdere jaren bestaat tussen de CREG en twee leveranciers over de wijze waarop de vrijstelling moet worden toegepast en dus over de terugbetaling ervan door de CREG, 
is uitgelopen op een arrest van het hof van beroep van Brussel in het voordeel van deze twee leveranciers.

40.  Koninklijk besluit van 15 december 2011 tot vaststelling van de bedragen bestemd voor de fi nanciering van de werkingskosten van de CREG voor het jaar 2012 (Belgisch Staatsblad van 30 december 
2011). 

41.  Het koninklijk besluit van 14 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de fi nanciering van bepaalde open-
bare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale 
bijdrage bestemd voor de fi nanciering van bepaalde openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt (Belgisch Staatsblad van 29 
november 2012) bepaalt dat de jaarlijkse bedragen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 worden vastgelegd op het niveau van 1 januari 2012.
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het verleden en voor de terugbetaling aan de Europese instel-

lingen. Een koninklijk besluit van 24 april 201242 heeft het be-

drag van het fonds echter vastgelegd op 7.660.210 euro voor 

het jaar 2012. Een ander besluit43 heeft het bedrag voor 2013 

op nul euro vastgesteld. Een opbrengst van 51.058.007 euro 

werd in het fonds opgetekend, waarvan 32.957.046 euro aan 

vrijstellingen terugbetaald aan elektriciteitsondernemingen 

dient te worden afgetrokken. In tegenstelling tot het denucle-

arisatiefonds beschikt het fonds broeikasgassen over bedra-

gen die niet onmiddellijk worden gebruikt en die toelaten de 

door de leveranciers geëiste vrijstelling binnen de wettelijke 

termijn terug te betalen zonder dat het nodig is hiervoor een 

rollend fonds in te stellen.

Het forfaitaire bedrag van 3.600.000 euro met betrekking 

tot het jaar 2012 werd gestort in het organieke begrotings-

fonds van de FOD Leefmilieu bestemd voor de financiering 

van het federaal beleid ter reductie van de emissies van 

broeikasgassen.

Het broeikasgassenfonds prefinanciert ook jaarlijks een 

bedrag van 11.550.000 euro dat overeenkomt met de btw 

die verschuldigd is op het jaarlijks bedrag bestemd voor het 

NIRAS. De btw-administratie betaalde de trimestriële bedra-

gen die aldus werden gestort, terug aan de CREG.

Op 31 december 2012 bedroeg het globale bedrag van het 

fonds 67.006.645 euro.

Het fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development 

Mechanism (Kyoto JI/CDM), eveneens beheerd door de 

CREG, verzamelt de bedragen die jaarlijks van het fonds 

broeikasgassen komen. De middelen die zo beschikbaar 

worden, zijn uitsluitend bestemd voor de aankoop door de 

FOD Leefmilieu van CO
2
-emissiekredieten waardoor België 

de doelstellingen van het Kyoto- protocol kan bereiken.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 februari 201144

werd in februari 2012 een bedrag van 15.300.000  euro 

overgeheveld van het fonds broeikasgassen naar het fonds 

Kyoto JI/CDM. Naar aanleiding van de wijziging van dit be-

sluit door bovenvermeld koninklijk besluit van 24 april 2012 

moest een bedrag van 7.639.790 euro (wat overeenkomt 

met het verschil tussen het bedrag van 15.300.000 euro 

dat oorspronkelijk werd overgeheveld en het bedrag van 

7.660.210 euro dat uiteindelijk werd voorzien voor 2012) 

echter worden teruggestort aan het fonds broeikasgassen.

In 2012 heeft de FOD Leefmilieu de CREG en het fonds Kyo-

to JI/CDM aangesproken voor een bedrag van 20.318.495 

euro met het oog op de aankoop van CO
2
-emissiekredieten.

Op 31 december 2012 bedroeg het globale bedrag van het 

fonds Kyoto JI/CDM 59.662.600 euro.

E. Fonds beschermde klanten

De behoeften van deze fondsen bedroegen voor het jaar 

2012 oorspronkelijk 91.000.000 euro voor elektriciteit en 

131.000.000 euro voor aardgas, waaraan respectievelijk 

252.952 euro en 110.312 euro moest worden toegevoegd 

ter terugbetaling aan de Europese instellingen.

De koninklijke besluiten van 29 maart 201245 hebben vervol-

gens de methode voor de terugbetaling door de CREG van 

de leveranciers die het sociale tarief hebben toegekend, ge-

wijzigd (cf. punten 3.1.1.2. en 4.1.2.2. van dit  verslag). Door 

deze wijziging werden de behoeften voor 201246 vervolgens 

respectievelijk teruggebracht op 77.856.713 euro voor elek-

triciteit en op 118.724.224 euro voor aardgas. 

Uiteindelijk werd in 2012 in totaal 70.780.632 euro in het 

elektriciteitsfonds opgetekend. Het voorziene bedrag voor 

het aardgasfonds werd van zijn kant wel degelijk opgetekend.

In 2012 bedroegen de terugbetalingen aan de ondernemingen 

uit de sector die beschermde residentiële klanten tegen so-

ciale maximumprijzen hebben bevoorraad, 105.102.569 euro 

voor elektriciteit en 79.234.833 euro voor aardgas. Dankzij de 

verduidelijking van de terugbetalingsprincipes ten voordele 

van de energieleveranciers aan de hand van de koninklijke 

besluiten van 29 maart 2012 heeft de CREG de vertraging van 

de terugbetalingen aanzienlijk kunnen verminderen.

Op 31 december 2012 bedroegen de globale bedragen van 

de beide fondsen voor elektriciteit en voor aardgas respec-

tievelijk 58.034.106 euro en 100.550.111 euro.

F.  Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming 

met aardgas en elektriciteit

Voor 2012 werd oorspronkelijk een totaal bedrag van 

11.633.597 euro voorzien. Dit bedrag bestond uit 7.362.310 

42.  Koninklijk besluit van 24 april 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de fi nanciering van bepaalde openbaredienst-
verplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten 
van het fonds voor de fi nanciering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (Belgisch Staatsblad van 30 april 2012).

43.  Koninklijk besluit van 10 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de fi nanciering van bepaalde openbare-
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 17 december 2012).

44.  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 fi nanciering van het federale 
beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2011). Dit besluit voorzag een jaarlijkse overdrachtkalender tot 2014, waaronder de overdracht van 
15.300.000 euro ten laatste tegen 1 maart 2012.

45.  Koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits-/gasbedrijven en de tus-
senkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012).

46.  Koninklijk besluit van 20 november 2012 tot vaststelling van de bedragen voor 2012 van de fondsen die bestemd zijn voor de fi nanciering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van 
maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers (Belgisch Staatsblad van 29 november 2012). 
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euro afkomstig van de elektriciteitssector en 3.307.705 

euro afkomstig van de aardgassector. Deze bedragen wer-

den echter respectievelijk aangevuld met 960.202 euro en 

3.380 euro ter compensatie van de tekorten uit het verle-

den en om de Europese instellingen terug te betalen. De 

wet van 8 januari 201247 heeft het fonds echter afgeschaft, 

respectievelijk op 21 januari 2012 voor elektriciteit en op 1 

april 2012 voor aardgas. Voor elektriciteit werd in 2012 een 

bedrag van 3.839.493 euro opgetekend terwijl voor aard-

gas wel degelijk een vierde van het oorspronkelijk voorzie-

ne bedrag werd opgetekend. Bij gebrek aan een wettelijke 

basis werd in 2012 geen enkele storting uitgevoerd ten 

voordele van het organieke begrotingsfonds beheerd door 

de Algemene Directie Energie.

Op 31 december 2012 bedroeg het globale bedrag van 

het fonds verwarmingspremie 24.330.678 euro. Zolang 

er geen wettelijke bestemming is voor het saldo van het 

fonds, zal de CREG het beheer ervan verder voor haar re-

kening nemen, onder andere wat de regularistaties van het 

verleden betreft.

G.  Fonds ter compensatie van de inkomstenderving van de 

gemeenten 

De hierboven vermelde wet van 8 januari 2012 heeft ook 

dit fonds, dat al meerdere jaren volledig inactief was, afge-

schaft. Op 31 december 2012 bevatten de rekeningen van 

de CREG nog een bedrag van 578.691 euro, wat overeen-

komt met de intresten geïnd sinds 2005. Zolang er geen 

wettelijke bestemming is voor dit fonds, zal het niet kunnen 

worden afgesloten.

5.9.3. Rekeningen 2012 

De erosie van de heffing van de federale elektriciteitsbijdra-

ge tijdens het tweede semester van 2012 heeft zich geuit 

in opbrengsten die niet volstonden om de kosten van de 

CREG in verband met de elektriciteitssector te dekken. Zo-

als in 2011 bedroegen deze opbrengsten slechts 92% van 

de verwachte bedragen.

De totale kosten van de CREG voor het boekjaar 2012 be-

droegen 14.560.669 euro, ofwel 97,4% van het oorspron-

kelijk voorziene budget (14.952.254 euro zonder het op peil 

brengen van de reserve). Zowel de personeelskosten als 

de andere werkingskosten bleven binnen de budgettaire 

grenzen.

Het bedrag voor 2012 van de provisie bestemd om de ver-

goedingen voor het einde van de mandaten van de direc-

teurs te dekken, werd naar boven herzien na de publicatie 

van het koninklijk besluit van 30 september 201248 dat voor-

ziet dat deze vergoedingen worden berekend op basis van 

de bezoldiging en niet op basis van het salaris, zoals dit werd 

bepaald in de arbeidsovereenkomsten van de directeurs.

Wat de externe deskundigen betreft, kennen de verschillen-

de rubrieken een daling vergeleken met vorig jaar, behalve 

de dienst Communicatie die de radio-informatiecampagne 

“Durf vergelijken!” in de boekhouding heeft opgenomen.

Wat de algemene kosten betreft, werden nieuwe gemeen-

tebelastingen voor de boekjaren 2011 en 2012 opgenomen.

De rubriek met de verschillende en uitzonderlijke opbreng-

sten omvat onder andere de structurele verminderingen van 

de RSZ-bijdragen die de CREG geniet alsook de doorreke-

ning aan de Provincie Antwerpen van de bezoldiging van 

een medewerker van de CREG die er tijdelijk in 2012 werd 

tewerkgesteld.

De opbrengsten en de kosten van de CREG worden ver-

deeld over de twee energiesectoren. Voor het boekjaar 2012 

bedragen de door de CREG te veel geïnde opbrengsten 

vergeleken met de kosten 713.540 euro, verdeeld als een 

tekort van 266.772 euro voor de elektriciteitssector en een 

overschot van 980.312 euro voor de aardgassector.

Terwijl het elektriciteitstekort wordt gecompenseerd door 

een afname uit de elektriciteitsreserve, zal het gasoverschot 

in 2013 worden gerestitueerd aan de gasondernemingen 

door middel van een regularisatie. Dit overschot omvat on-

der andere de te veel geïnde toeslagen die effectief in 2011 

door de aardgasleveranciers bij hun klanten (716.426 euro) 

werden ingevorderd en die in 2012 werden geregulariseerd. 

Het bedrag van de opbrengsten uit federale bijdragen die in 

2012 door de aardgasleveranciers werden vrijgemaakt, was 

op 31 december 2012 echter nog niet gekend. Tot slot werd 

de regularisatie van het door de CREG te veel geïnde bedrag 

voor de aardgassector dat in 2011 in de rekeningen van de 

CREG werd vastgesteld (cf. jaarverslag 2011, punt 5.5.3., p. 

91), uitgevoerd ten voordele van de aardgassector.

Overeenkomstig artikel 25, § 6 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft 

het Rekenhof de rekeningen van de CREG betreffende de 

boekjaren 2008 tot en met 2011 gecontroleerd.

47.  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 
producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012). De Koning bepaalt de modaliteiten inzake de bestemming van het saldo van de afgeschafte fondsen.

48.  Koninklijk besluit van 30 september 2012 betreffende het geldelijk statuut en de vastlegging van het bedrag van de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Com-
missie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot opheffi ng van de ministeriële besluiten van 26 januari 2007 en 16 december 1999 (Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2012).
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Tabel 24: Resultatenrekening per 31 december 2012 (euro)

2012 2011
Personeelskosten 11.253.228 10.447.640
    Bezoldigingen en lasten 10.396.379 9.863.111

    Schommeling voorzieningen voor vergoedingen bij vertrek leden van het Directiecomité 323.536 68.016

    Schommeling voorzieningen vakantiegeld 106.038 61.079

    Uitzendkrachten 8.701 13.992

    Aanwervingskosten 2.750 23.315

    Opleidingen, seminaries 84.073 92.601

    Leasingwagens personeel 270.579 257.327

    Belasting over de Toegevoegde Waarde 61.172 68.199

Instanties 53.951 78.402
    Vergoedingen Algemene Raad (presentiegeld en diverse onkosten) 53.951 78.402

Subtotaal “Personeelskosten” 11.307.179 10.526.042
Externe experts 958.620 1.077.898
    Externe studies 347.415 501.733

    Communicatiedienst 147.596 24.311

    Vertalers, Revisor, Sociaal Secretariaat 126.583 148.642

    Juridische bijstand rechtszaken 337.026 403.212

Algemene onkosten 2.186.772 2.058.621
    Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten 951.688 934.670

    Huur parkeerruimten 68.044 66.924

    Onderhoud lokalen en veiligheid 121.531 110.044

    Onderhoud materiaal 107.018 89.608

    Documentatie 132.818 135.203

    Telefoon, post, internet 42.514 42.352

    Kantoorbenodigdheden 23.819 41.928

    Vergaderings- en representatiekosten 100.923 98.634

    Reiskosten (incl. naar het buitenland) 75.808 54.451

    Lidgeld aan verenigingen 57.622 63.662

    Verzekeringen, taksen en diverse kosten 276.892 200.401

    Belasting over de Toegevoegde Waarde 228.095 220.743

Afschrijvingen 102.757 94.082
    Afschrijvingen op materiële vaste activa 95.770 87.095

    Afschrijvingen op leasing 6.987 6.987

Financiële lasten 5.341 7.080
    Financiële lasten op leasing en leningen 1.318 1.981

    Andere 4.023 5.099

Subtotaal “Andere werkingskosten” 3.253.490 3.237.681
TOTAAL VAN DE LASTEN 14.560.669 13.763.723
Opbrengsten (toeslagen en retributies) 14.160.645 13.675.886
    Toeslagen werkingskosten 14.145.760 14.932.683

    Regularisatie Gasbedrijven dienstjaar n-1 716.426 1.877.936

    Regularisatie CREG elektriciteit dienstjaar n 266.772 -850.499

    Regularisatie CREG gas dienstjaar n -980.313 -2.293.854

    Diverse bijdragen 12.000 9.620

Financiële opbrengsten 3.211 24.361
    Opbrengsten van vlottende activa 3.156 24.355

    Overige fi nanciële opbrengsten 55 6

Uitzonderlijke opbrengsten 396.813 63.476

    Andere uitzonderlijke opbrengsten 396.813 63.476

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 14.560.669 13.763.723
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0 0

Bron: CREG
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Tabel 25: Balans per 31 december 2012 (euro)

ACTIVA 2012 2011
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa 140.136 165.232
     Informatica- en telefoonmateriaal 50.459 36.206
     Veiligheidsmateriaal, videobewaking 2.695 3.508
     Kantoormeubilair en decoratie 24.554 36.347
     Inrichting van het gebouw 62.428 89.171
Leasing 6.987 13.975
     Materiaal in leasing 6.987 13.975
Financiële vaste activa 608 608
     Diverse borgstellingen 608 608
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.739.919 2.463.055
     Handelsvorderingen 266.095 139.241
     Overige vorderingen 7.473.824 2.323.814
Geldbeleggingen en beschikbare waarden 358.159.127 359.255.352
     Fonds federale bijdrage 3.305.707 6.068.371
     CREG-fonds 6.137.690 7.797.877
     Sociaal fonds voor energie 13.521.201 13.981.640
     Fonds broeikasgassen 66.967.896 58.803.426
     Denuclearisatiefonds 32.836.224 26.478.492
     Kyoto-fonds JI/CDM 59.662.600 72.266.754
     Fonds beschermde klanten elektriciteit 58.100.360 90.942.895
     Fonds beschermde klanten gas 92.721.570 62.874.939
     Fonds gemeenten 578.691 578.248
     Fonds verwarmingspremie 24.326.433 19.449.180
     Kassen 755 13.529
Regularisatierekeningen 969.036 971.520
TOTAAL ACTIVA 367.015.813 362.869.742

PASSIVA 2012 2011
EIGEN VERMOGEN
Overgedragen winst 1.314.222 1.314.222
Sectoriële reserve CREG 1.975.879 2.242.838
     Elektriciteit 1.280.599 1.547.371
     Gas 695.280 695.467
PROVISIES
Arbeidsovereenkomsten leden van het Directiecomité 681.866 358.330
Andere provisies 9.686 7.530
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar 2.463 10.496
     Leasingschulden 2.463 10.496
Schulden op ten hoogste één jaar 3.097.063 5.464.921
     Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 8.033 7.304
     Handelsschulden 1.595.049 3.223.283
     Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.493.981 2.234.334
Diverse schulden 359.933.175 353.461.480
     Sociaal fonds voor energie 13.577.960 15.263.978
     Fonds broeikasgassen 67.006.645 60.214.980
     Denuclearisatiefonds 32.729.903 29.011.883
     Kyoto-fonds JI/CDM 59.662.600 72.269.881
     Fonds beschermde klanten elektriciteit 58.034.106 92.300.695
     Fonds beschermde klanten gas 100.550.111 64.524.721
     Fonds gemeenten 578.691 578.272
     Fonds verwarmingspremie 24.330.678 19.736.730
     Federale bijdrage en degressiviteit 3.462.480 -439.660
Regularisatierekeningen 1.459 9.925
TOTAAL PASSIVA 367.015.813 362.869.742

Bron: CREG
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5.9.4.  Verslag van de bedrijfsrevisor over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2012 

Overeenkomstig de opdracht die ons werd toevertrouwd 

door het directiecomité van de Commissie krachtens artikel 

11, §1 van het huishoudelijk reglement van 29 november 

2012 van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit 

en Gas, 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 2012, opgesteld op basis van de waarderingsregels 

aangenomen door het directiecomité. Deze rekeningen zijn 

samengevat in een staat van activa en passiva, waarvan het 

totaal 367.015.813 EUR bedraagt, en in een resultatenreke-

ning, waarvan het saldo 0 EUR bedraagt, overeenkomstig 

de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 betreffende de 

financiering van de Commissie, en het totaal van opbreng-

sten en lasten 14.560.669 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 2012 evenals de resultatenrekening 

voor het boekjaar 2012, 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 2012 tussen de gasleveranciers en 

de Commissie, te berekenen overeenkomstig arti-

kel 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 2012 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, 30 januari 2013

André KILESSE

Bedrijfsrevisor 
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Tarifaire beslissingen

(B)120426-CDC-625E/09
26.04.2012

• Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor  
het exploitatiejaar 2009

(B)120308-CDC-626E/18
26.04.2012 

• DNB BRUSSELS AIRPORT: beslissing tot intrekking van de beslissing (B)120308-CDC-626E/17 van 
8 maart 2012 betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-627E/16
26.04.2012

• Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd door de 
Dienst Elektriciteitsvoorziening voor het exploitatiejaar 2009

(B)120223-CDC-628E/25
23.02.2012 + erratum 26.04.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2009

(B)120426-CDC-628E/26
26.04.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit):  beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven 
voor de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-628E/27
06.12.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netver-
goeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120223-CDC-628G/18
23.02.2012

• INTER-ENERGA (aardgas): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2009

(B)120426-CDC-628G/19
26.04.2012

• INTER-ENERGA (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor 
de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)629E/12 tot (B)629E/15
08.03.2012 à 19.04.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit): beslissingen betreffende de saldi gerapporteerd voor de exploitatieja-
ren 2009, 2010 en 2011 voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

(B)120223-CDC-631E/24
23.02.2012 + erratum 26.04.2012

• IVEG (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-631E/25
26.04.2012

• IVEG (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-631E/26
06.12.2012

• IVEG (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding voor 
decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 
en 2014

(B)120223-CDC-631G/18
23.02.2012

• IVEG (aardgas): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-631G/19
26.04.2012

• IVEG (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120308-CDC-632E/20
08.03.2012 + erratum 26.04.2012

• PBE (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-632E/21
26.04.2012

• PBE (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-632E/22
06.12.2012

• PBE (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding voor 
decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 
en 2014

(B)120223-CDC-633E/23
23.02.2012 + erratum 26.04.2012

• INFRAX WEST (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2009

(B)120426-CDC-633E/24
26.04.2012

• INFRAX WEST (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor 
de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-633E/25
06.12.2012

• INFRAX WEST (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoe-
ding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120223-CDC-633G/18
23.02.2012

• INFRAX WEST (aardgas): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-633G/19
26.04.2012

• INFRAX WEST (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-634E/17
26.04.2012

• GASELWEST (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor 
de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-634E/18
06.12.2012

• GASELWEST (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoe-
ding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-634G/16
26.04.2012

• GASELWEST (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-635G/16
26.04.2012

• IMEA (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-636E/17
26.04.2012

• IMEA (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-636E/18
06.12.2012

• IMEA (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel van een netvergoeding voor decentrale 
productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-637E/17
26.04.2012

• IMEWO (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

5.10. Lijst van de akten van de CREG opgesteld in de loop van het jaar 2012 

• beschikbaar op www.creg.be
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(B)121206-CDC-637E/18
06.12.2012

• IMEWO (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-637G/16
26.04.2012

• IMEWO (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-638E/17
26.04.2012

• INTERGEM (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-638E/18
06.06.2012

• INTERGEM (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoe-
ding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-638G/16
26.04.2012

• INTERGEM (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-639E/17
26.04.2012

• IVEKA (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-639E/18
06.12.2012

• IVEKA (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-639G/16
26.04.2012

• IVEKA (aardgas) beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-640E/17
26.04.2012

• IVERLEK (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-640E/18
06.12.2012

• IVERLEK (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-640G/16
26.04.2012

• IVERLEK (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-641E/17
26.04.2012

• SIBELGAS (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven  voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-641E/18
06.12.2012

• SIBELGAS (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-641G/16
26.04.2012

• SIBELGAS (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-642E/13
26.04.2012

• AIEG (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-643E/14
26.04.2012

• AIESH (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120223-CDC-644E/22
23.02.2012

• TECTEO (électricité): décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2008

(B)120223-CDC-644E/23
23.02.2012

• TECTEO (électricité): décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009

(B)120426-CDC-644E/24
26.04.2012

• TECTEO (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014 

(B)120223-CDC-645G/17
23.03.2012

• ALG (gaz naturel): décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)120426-CDC-645G/18
26.04.2012

• TECTEO (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)646E/18 tot (B)646E/19
26.04.2012

• VILLE DE WAVRE (électricité): décision relative aux soldes rapportés  pour les exercices 
d’exploitation 2008 et 2009

(B)120426-CDC-646E/20
26.04.2012

• VILLE DE WAVRE (électricité): décision relative à la demande de modifi cation des tarifs d’utilisation 
du réseau de distribution d’électricité pour l’année 2012

(B)120426-CDC-646E/21
26.04.2012

• VILLE DE WAVRE (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribu-
tion pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-647E/15
26.04.2012

• IDEG (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-647G/15
26.04.2012

• IDEG (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-648E/15
26.04.2012

• IEH (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution  pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-649G/15
26.04.2012

• IGH (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-650E/15
26.04.2012

• INTEREST (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-651E/15
26.04.2012

• INTERLUX (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-651G/15
26.04.2012

• INTERLUX (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution 
pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-652E/15
26.04.2012

• INTERMOSANE (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribu-
tion pour les exercices 2013 et 2014

• beschikbaar op www.creg.be    • vertrouwelijk  
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(B)120426-CDC-653E/15
26.04.2012

• SEDILEC (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014 

(B)120426-CDC-653G/15
26.04.2012

• SEDILEC (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014 

(B)120426-CDC-654E/15
26.04.2012

• SIMOGEL (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-654G/15
26.04.2012

• SIMOGEL  (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution 
pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-655E/12
26.04.2012

• SIBELGA (électricité): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-655G/12
26.04.2012

• SIBELGA (gaz naturel): décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120112-CDC-656G/17
12.01.2012

• FLUXYS BELGIUM: décision relative au décompte tarifaire sur les années 2008-2009

(B)656G/18 tot (B)656G/19
24.05.2012

• FLUXYS BELGIUM: beslissing betreffende saldi gerapporteerd betreffende de exploitatiejaren 2010 
en 2011
FLUXYS BELGIUM: décision relative aux soldes rapportés concernant les exercices d’exploitation 
2010 et 2011

(B)120906-CDC-656G/20
06.09.2012
(B)120913-CDC-656G/20
13.09.2012

• FLUXYS BELGIUM: ontwerp van beslissing en beslissing betreffende het geactualiseerd tarief-
voorstel voor 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 BELGIUM: projet de décision et décision relatives à la proposition tarifaire actualisée re-
lative 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)121129-CDC-657G/06
29.11.2012

• FLUXYS LNG: beslissing betreffende het geactualiseerde tariefvoorstel inzake de tarieven voor het 
gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge
FLUXYS LNG: décision relative à la proposition tarifaire actualisée  relative aux tarifs pour l’utilisation 
du terminal méthanier de Zeebrugge

(B)120216-CDC-658E/20
16.02.2012 + erratum 01.03.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2010
ELIA SYSTEM OPERATOR: décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice 
d’exploitation 2010 

(B)120405-CDC-658E/21
05.04.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2010
ELIA SYSTEM OPERATOR: décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice 
d’exploitation 2010

(B)120510CDC-658E/22
10.05.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi voor 
het exploitatiejaar 2011
ELIA SYSTEM OPERATOR: décision relative au rapport tarifaire incluant les soldes concernant 
l’exercice d’exploitation 2011

(B)120927-CDC-658E/23
27.09.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing over de vraag tot wijziging vanaf 1 oktober 2012 van het tarief 
voor openbare dienstverplichting voor de fi nanciering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie in Wallonië
ELIA SYSTEM OPERATOR: décision relative à la demande de modifi cation dès le 1er octobre 2012 
du tarif pour l’obligation de service public pour le fi nancement des mesures de soutien aux énergies 
renouvelables en Wallonie

(B)121018-CDC-658E/24
18.10.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende de aangepaste saldi gerapporteerd voor het ex-
ploitatiejaar 2011
ELIA SYSTEM OPERATOR: décision relative aux soldes adaptés rapportés concernant l’exercice 
d’exploitation 2011

(B)121129-CDC-658E/25
29.11.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing over het voorstel  tot aanpassing  vanaf 1 januari 2013 van de 
tarieven voor openbaredienstverplichtingen en van deze voor de toepassing van toeslagen
ELIA SYSTEM OPERATOR: décision relative à la proposition relative à l’adaptation à compter du 
1er  janvier 2013 des tarifs pour les obligations de service public et de ceux pour l’application des 
surcharges

De andere akten
(E)120105-CDC-1133
05.01.2012

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de N.V. T-POWER, als gevolg van de 
overname van een gedeelte van haar aandelen door de B.V. TG Europower

(F)120131-CDC-1134
31.01.2012

• Studie over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen 
Etude concernant le niveau et l’évolution des prix de l’énergie

(B)120112-CDC-1135
12.02.2012

• Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverant-
woordelijke, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers
Décision relative à la modifi cation des conditions générales des contrats de responsable d’accès 
proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau

(B)120112-CDC-1136
12.01.2012

• Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten, voorge-
steld door de netbeheerder aan de netgebruikers
Décision relative à la modifi cation des conditions générales des contrats d’accès proposés par le 
gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau

(F)120126-CDC-1137
26.01.2012

• Etude relative aux mécanismes de fi xation des prix de l’énergie en vigueur en 2010 au sein des 
contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de SPE S.A.

(A)120126-CDC-1138
26.01.2012

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-
port A322-272 pour le remplacement local de la canalisation DN150 BP Gembloux (Grand Manil 
– Station)

• beschikbaar op www.creg.be    • vertrouwelijk  
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(E)120126-CDC-1139
26.01.2012

• Voorstel betreffende de aanvraag van de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR tot het bekomen 
van een domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark tussen de Bank zonder 
Naam en de Blighbank

(F)120628-CDC-1140
28.06.2012

• Studie over de toegepaste tarieven tijdens de regulatoire periode 2009-2012 voor de distributienet-
ten van elektriciteit en aardgas in België
Etude sur les tarifs appliqués durant la période régulatoire 2009-2012 pour les réseaux de distribu-
tion d’électricité et de gaz naturel en Belgique 

(A)120209-CDC-1141
09.02.2012

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport 
A322-246 pour le raccordement de Socogetra à Aubange

(F)120216-CDC-1142
16.02.2012

• Etude relative à l’actionnariat et aux demandeurs des concessions domaniales pour la construction 
et l’exploitation de parcs d’éoliennes en mer du nord 

(A)120216-CDC-1143
16.02.2012

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning A323-
3832 voor de vervoersinstallatie Opwijk (Hollestraat) – Station

(E)120308-CDC-1144
08.03.2012

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de NV DILS Energie, als gevolg van 
de overname van haar aandelen door Advanced Power Holdings BV en Siemens Project Ventures 
GmbH

(A)120322-CDC-1145
22.03.2012

• Advies betreffende de aanvraag vanwege de naamloze vennootschap NORTHER tot uitbreiding van 
de perimeter en tot wijziging van de bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009 toegekende domein-
concessie met betrekking tot een offshore windenergiepark onder de Thorntonbank

(B)120322-CDC-1146
22.03.2012

• Beslissing betreffende de controle van de door de netbeheerder voor de fi nanciering in aanmerking 
te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de 
aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties 
van het offshore windturbinepark op de Bank zonder Naam

(R)120322-CDC-1147
22.03.201

• Richtlijnen betreffende de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele gas- en 
elektriciteitscontracten
Lignes directrices relatives au gel temporaire des indexations des contrats variables de gaz et 
d’électricité

(C)120329-CDC-1148
29.03.2012

• Voorstel van koninklijk besluit tot instelling van een systeem voor de toekenning van garanties van 
oorsprong voor elektriciteit
Proposition d’arrêté royal relatif à l’établissement d’un système d’octroi de garanties d’origine pour 
l’électricité

(B)120419-CDC-1149
19.04.2012

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toe-
gangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys
Décision relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport de gaz naturel, du 
règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel 
de la S.A. Fluxys

(C)120801-CDC-1150
01.08.2012

• Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van 
de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de ver-
gelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden 
aan residentiële klanten en kmo’s in België te verzekeren
Proposition de liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des fournis-
seurs des paramètres d’indexation pour l’électricité et de mesures diverses afi n d’assurer la com-
parabilité, l’objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l’énergie offerts aux clients 
résidentiels et PME belges

(C)120801-CDC-1151
01.08.2012

• Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van 
de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de vergelijk-
baarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan 
residentiële klanten en kmo’s in België te verzekeren
Proposition de liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des fournis-
seurs des paramètres d’indexation pour le gaz et de mesures diverses afi n d’assurer la compara-
bilité, l’objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l’énergie offerts aux clients 
résidentiels et PME belges

(B)120510-CDC-1152
10.05.2012

• Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen 
van groenestroomcertifi caten tussen de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR en de N.V. NORTHWIND

(F)120531-CDC-1153
31.05.2012

• Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit 
– monitoringrapport 2011 
Etude relative au fonctionnement et à l’évolution des prix du marché de gros belge pour l’électricité 
– rapport de suivi 2011

(Z)120405-CDC-1154
05.04.2012

• Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de 
verwezenlijkingen van het jaar 2011
Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et des 
réalisations de l’année 2011

(B)120510-CDC-1155
10.05.2012

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toe-
gangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys
Décision relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport de gaz naturel, du 
règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel 
de la S.A. Fluxys

(E)120510-CDC-1156
10.05.2012

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Société Européenne de 
Gestion de l’Energie S.A.

(A)120510-CDC-1157
10.05.2012

• Avis relatif à la nomination de X en tant que membre du comité de direction du gestionnaire du 
réseau national de transport d’électricité

(A)120510-CDC-1158
10.05.2012

• Advies over de benoeming van X als voorzitter van het directiecomité van de beheerder van het 
nationaal transmissienet voor elektriciteit

• beschikbaar op www.creg.be    • vertrouwelijk  
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(A)120524-CDC-1159
24.05.2012

• Advies betreffende de aanvraag vanwege de tijdelijke handelsvennootschap RENTEL tot overdracht 
van haar domeinconcessie aan de N.V. RENTEL

(A)120524-CDC-1160
24.05.2012

• 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 (Bligh Bank) toegekend 
aan de N.V. BELWIND bij ministerieel besluit van 5 juni 2007 en gewijzigd bij ministerieel besluit 
van 5 februari 2009

(E)120531-CDC-1161
31.05.2012

• Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een in-
stallatie voor de productie van elektriciteit op de site van Kluizendok (Gentse Zeehavengebied) door 
de ‘Stille Handelsvennootschap SPE Power Company nv en ECOPOWER cvba’

(B)120621-CDC-1162
21.06.2012

• Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het 
primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2013 
Décision sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de la puis-
sance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2013

(B)120628-CDC-1163
28.06.2012

• Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van 
de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 1 januari 2013 
Décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant les règles de 
fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires – Entrée en 
vigueur le 1er janvier 2013

(F)120621-CDC-1164
21.06.2012

• Studie over het eerste deel van het tussentijds rapport van de FOD Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie (Algemene Directie Energie) over de productiemiddelen voor elektriciteit 2012-
2017 en aanbevelingen 
Etude relative à la première partie du rapport intermédiaire du SPF Economie, PME, Classes moy-
ennes et Energie (Direction générale Energie) relatif aux moyens de production pour l’électricité 
2012-2017 et recommandations

(B)120621-CDC-1165
21.06.2012

• Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012 met 
uitwerking vanaf 29 juni 2012 
Décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modifi -
cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-
horaires pour l’année 2012 pour application à partir du 29 juin 2012

(B)120621-CDC-1166
21.06.2012 
(B)120927-CDC-1166
27.09.2012

•
•

Ontwerpbeslissing en eindbeslissing over de aanvraag tot certifi cering van de N.V. Fluxys Belgium 
Projet de décision et décision fi nale relative à la demande de certifi cation de la S.A. Fluxys Belgium

(F)120801-CDC-1167
01.08.2012

• Studie van de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit bij de laagste temperaturen sinds 
de vrijmaking van de markten (februari 2012) 
Etude relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité par les températures 
les plus faibles enregistrées depuis la libéralisation du marché (février 2012)

(F)120906-CDC-1168
06.09.2012

• Studie over de in Belgisch recht te nemen maatregelen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 
1227/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandels-
markt voor energie 
Etude relative aux mesures à adopter en droit belge en exécution du règlement (UE) n° 1227/2011 
du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie

(F)120628-CDC-1169
28.06.2012

• Etude relative à la relation entre les coûts et les prix sur le marché belge du gaz naturel en 2011 

(Z)120705-CDC-1170
05.07.2012

• Huishoudelijk reglement 
Règlement d’ordre intérieur 

(A)120705-CDC-1171
05.07.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan 
RWE Supply & Trading Netherlands BV

(A)120712-CDC-1172
12.07.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan 
Scholt Energy Control NV

(A)120712-CDC-1174
12.07.2012

• Advies over de onafhankelijkheid van X als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van 
FLUXYS BELGIUM N.V.

(F)120719-CDC-1175
19.07.2012

• Studie over de impact van een fl exibele ondersteuning voor offshore windenergie 
Etude relative à l’impact d’un soutien fl exible à l’énergie éolienne offshore 

(A)120719-CDC-1176
19.07.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Eneco België 
BV NV 

(F)120927-CDC-1177
27.09.2012

• Studie over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt – een overzicht 
Etude relative aux modules de comparaison des prix sur le marché belge de l’énergie – un aperçu

(B)120801-CDC-1178
01.08.2012 
(B)121206-CDC-1178
06.12.2012

•
•

Ontwerpbeslissing en eindbeslissing over de aanvraag tot certifi cering van Elia System Operator 
Projet de décision et décision fi nale relative à la demande de certifi cation de la S.A. Elia System 
Operator

(E)120801-CDC-1179
12.08.2012

• Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betref-
fende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen 
Proposition d’arrêté royal portant modifi cation de l’arrêté royal du 16  juillet  2002 relatif à 
l’établissement de mécanismes visant la promotion d’électricité produite à partir des sources 
d’énergie renouvelables

(A)120801-CDC-1180
01.08.2012

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-3845 
pour la pose d’une canalisation souterraine de transport de gaz naturel et ses accessoires sur le 
territoire de Jemeppe-sur-Sambre

• beschikbaar op www.creg.be    • vertrouwelijk  
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(B)121003-CDC-1181 
03.10.2012
(B)121018-CDC-1181
18.10.2012

•

•

Ontwerpbeslissing en eindbeslissing over de aanvraag van C-Power voor toekenning van 
groenestroomcertifi caten voor de elektriciteit opgewekt door de windturbines A4, A5, A6, 
A7, B2, C2, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, I1, I2, I3, I4, 
I5, J1 en J2 op de Thorntonbank 

(F)121011-CDC-1182
11.10.2012

• Studie betreffende de vergoedingsmechanismen voor de capaciteit 
Etude relative aux mécanismes de rémunération de la capacité

(F)120906-CDC-1183
06.09.2012

• Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel

(F)120913-CDC-1184
13.09.2012

• Etude relative aux mécanismes de fi xation des prix de l’énergie en vigueur en 2011 au sein des 
contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de Electrabel S.A.

(B)120831-CDC-1185
31.08.2012

• Décision d’attribuer un marché portant sur le media planning et l’achat d’espaces radiophoniques 
pour la diffusion de spots radio

(B)120831-CDC-1186
31.08.2012

• Décision d’attribuer un marché portant sur la conception et la réalisation de spots radiophoniques  
d’information des consommateurs d’électricité et de gaz

(A)120906-CDC-1187
06.09.2012

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à E.ON Belgium S.A.

(B)120906-CDC-1188
06.09.2012

• Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012, met 
uitwerking vanaf 1 oktober 2012 
Décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modifi -
cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-
horaires pour l’année 2012, pour application à partir du 1er octobre 2012

(E)120906-CDC-1189
06.09.2012

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de N.V. T-POWER, als gevolg van de 
overname van een gedeelte van haar aandelen door Power Kestrel Limited (ITOCHU) 

(E)120906-CDC-1190
06.09.2012

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Endesa Energía SAU

(A)120920-CDC-1191
20.09.2012

• Avis relatif  à l’octroi d’une autorisation individuelle relative à l’établissement d’une installation de 
production d’électricité (parc éolien) à Thuin par la S.A. EDF Luminus

(RA)121003-CDC-1192
03.10.12

• Rapport sur caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System Operator 
NV pour la fourniture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2013 

(A)120920-CDC-1193
20.09.2012

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à WINGAS GmbH

(B)120920-CDC-1194
20.09.2012

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch Data Platform 
van het Toegangsreglement voor Opslag van de N.V. Fluxys Belgium 
Décision relative à la demande d’approbation de l’annexe H2 révisée Plate-forme de données élec-
troniques du règlement d’accès pour le stockage de la S.A. Fluxys Belgium 

(E)121018-CDC-1195
18.10.2012

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan DELTA 
Energy Belgium N.V.

(A)121011-CDC-1196
11.10.2012

•  Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Total Gas & Power 
Limited

(Z)121018-CDC-1197
18.10.2012

• Beleidsplan voor het jaar 2013 
Note de politique générale pour l’année 2013

(A)121026-CDC-1198
26.10.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Powerhouse BV

(E)121026-CDC-1199
26.10.2012

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Dis-
trigas N.V.

(B)121026-CDC-1200
26.10.2012

• Ontwerpbeslissing over de methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende 
tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Frankrijk voor 2013

(B)121026-CDC-1200
15.11.2012

• Eindbeslissing over de methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende 
tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Frankrijk en de koppelverbinding België-Nederland 
Décision fi nale relative à la méthode de répartition des capacités entre les différents horizons de 
temps sur la liaison entre la Belgique et la France et la liaison entre la Belgique et les Pays-Bas

(F)121115-CDC-1201
15.11.2012

• Studie over hoe een goed werkende groothandelsmarkt voor aardgas de basis legt voor voorzie-
ningszekerheid en liquiditeit in België 
Etude relative à comment un bon fonctionnement du marché de gros pour le gaz naturel jette les 
bases de l’assurance de fournitures et de la liquidité en Belgique  

(B)121115-CDC-1202
15.11.2012

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard LNG-contract, het Toegangsregle-
ment voor LNG en het LNG-programma van de N.V. Fluxys LNG 
Décision relative à la demande d’approbation du contrat standard de GNL, du règlement d’accès 
pour le GNL et du programme GNL de la SA Fluxys LNG 

(B)121122-CDC-1203
22.11.2012
(B)121220-CDC-1203
20.12.2012 

• Ontwerpbeslissing en beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betref-
fende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartiero-
nevenwichten voor 2012, met uitwerking vanaf 10 december 2012 
Projet de décision et décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR con-
cernant une modifi cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires pour l’année 2012, pour application à partir du 10 décembre 2012

• beschikbaar op www.creg.be    • vertrouwelijk  

CREG Jaarverslag 2012



104

5. De CREG

• beschikbaar op www.creg.be    • vertrouwelijk  

(B)121122-CDC-1204
22.11.2012
(B)121220-CDC-1204
20.12.2012

• Ontwerpbeslissing en beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betref-
fende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartier-
onevenwichten – Inwerkingtreding op 1 januari 2013 
Projet de décision et décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR con-
cernant une modifi cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires – Entrée en vigueur le 1er janvier 2013

(B)121122-CDC-1205
22.11.2012

• Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene Bijlage A Vervoersmodel van het Toe-
gangsreglement voor Aardgasvervoer van de N.V. Fluxys Belgium 
Décision relative à la demande d’approbation de l’annexe A révisée « Modèle de Transport » du 
Règlement d’Accès pour le Transport de Gaz Naturel de la S.A. Fluxys Belgium 

(F)121213-CDC-1206
13.12.2012

• Etude relative aux mécanismes de fi xation des prix de l’énergie en vigueur en 2011 au sein des 
contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de EDF Luminus s.a. 

(A)121129-CDC-1207
29.11.2012

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Arcelor Mittal 
Energy (S.C.A.)

(E)121129-CDC-1208
29.11.2012

• Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement de l’autorisation individuelle de production 
de l’unité Amercoeur 2 suite au transfert de l’installation d’Electrabel SA, actuel titulaire, à Electra-
bel Blue Sky Investment SCRL

(C)121129-CDC-1209
29.11.2012

• 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 certifi cats verts en 2013

(E)121206-CDC-1210
06.12.12

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Po-
werHouse B.V.

(A)121129-CDC-1211
29.11.2012

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS Belgium pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 
transport A323-1204 pour la modifi cation de tracé de la canalisation HP DN300 Liège (Monsin) – 
Angleur (Rivage en Pot)

(E)121206-CDC-1212
06.12.2012

• Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement de l’autorisation individuelle relative à 
l’établissement d’une installation de production d’électricité à Manage suite au changement de 
contrôle de Nuon Power Generation Walloon S.A. 

(Z)121129-CDC-1213
29.11.2012

• Huishoudelijk reglement 
Règlement d’ordre intérieur

(B)121213-CDC-1214
13.12.2012

• Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtre-
ding op 1 januari 2013, voor een periode tot 30 september 2013 
Décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modifi -
cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-
horaires – Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, pour une période allant jusqu’au 30 septembre 2013

(A)121213-CDC-1215
13.12.2012

• Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende het opleggen van prijs- en leverings-
voorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende 
producenten
Avis relatif au projet d’arrêté royal imposant des conditions de prix et de fourniture pour 
l’approvisionnement en 2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs

(B)121213-CDC-1216
13.12.2012

• Ontwerp van beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingsweb-
sites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s 
Projet de décision relative à une charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison 
des prix de l’électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et les PME 

(B)121220-CDC-1217
20.12.2012

• Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de 
algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de 
netbeheerder aan de netgebruikers 
Décision relative à la modifi cation des conditions générales des contrats d’accès et des conditions 
générales des contrats de responsables d’accès, proposés par le gestionnaire du réseau aux utili-
sateurs du réseau

(C)121220-CDC-1218
20.12.2012

• 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 modifi ant 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

CREG Jaarverslag 2012
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