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Energie is essentieel voor de ontwikkeling van onze maatschappij, 
zowel voor de verbetering van de levenskwaliteit als de ontwikke
ling van competitieve economische activiteiten en de economische 
en sociale samenhang van het land. 

Het is de plicht van de regulator om door zijn competenties en de 
centrale rol die hij speelt binnen de energiemarkten, in een geest 
van permanente dialoog en zonder afbreuk te doen aan zijn on
afhankelijkheid, de nodige keuzes te maken tussen de individuele 
en gemeenschappelijke belangen van de grote en kleinere opera
toren en, meer in het algemeen, tussen de verschillende belang
hebbenden bij het proces. 

Het nieuwe Directiecomité, dat in september 2013 gestart is en ondersteund wordt door geën
gageerde medewerkers, neemt deze uitdagingen ter harte en zal optreden als facilitator wanneer 
het kan en als waakhond wanneer het moet.

Deze uitdagingen liggen in de lijn van de vaste wil van het nieuwe Directiecomité om de vooruit
gang die in 2013 was vastgesteld, te bestendigen en te versterken, in het belang van de verbrui
kers groot of klein.

Op gebied van monitoring van de kleinhandelsprijzen heeft de CREG in 2013 maatregelen geno
men om de energiemarkten toegankelijker en eenvoudiger te maken voor de eindklant. Dit ging 
onder meer over het opstellen van een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingsweb
sites voor elektriciteit en aardgas om de verbruikers een kwaliteitsvolle dienst te garanderen en 
het voortzetten van de maandelijkse publicatie van de evolutie van de elektriciteits en gasprijzen 
in België en tegenover de buurlanden. De CREG heeft ook meegewerkt aan het implemente
ren van het vangnetmechanisme om de volatiliteit van de prijzen van de energiecomponent te 
beperken. Binnen dit kader zal ze een vooraanstaande rol blijven spelen inzake transparantie en 
representativiteit van de energieprijzen voor Belgische verbruikers. Op die manier werd er in 2013 
een einde gemaakt aan de hoogste Belgische prijzen voor huishoudelijke verbruikers en kmo’s. 

Op gebied van monitoring van de groothandelsprijzen heeft de CREG in 2013 verschillende 
studies uitgevoerd over de mechanismen voor de vastlegging van de energieprijzen in de leve
ringscontracten voor elektriciteit van de grote industriële afnemers. Deze hebben geleid tot de 
aanpassing van de algemene voorwaarden van drie leveranciers om ze in overeenstemming te 
brengen met de regels van het mededingingsrecht en de elektriciteitswet. De CREG heeft ook 
de studie over de verhouding tussen de kosten en de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 
2012 uitgewerkt, die geleid heeft tot de observatie van hoge transferprijzen tussen een groep 
en haar Belgische dochteronderneming.  De CREG zal de mechanismen voor de vorming en 
vastlegging van de groothandelsprijzen van nabij blijven opvolgen en de nodige maatregelen en 
initiatieven nemen als een onregelmatigheid wordt waargenomen op de markt. Ze zal eveneens 
bijzondere aandacht besteden aan de weerslag van de evoluties van de groothandelsmarkten op 
de kleinhandelsmarkten. 

In dezelfde geest en in het kader van haar bevoegdheden voor de monitoring van de werking 
van de elektriciteits en gasmarkten zal de CREG zich net als in 2013 blijven inzetten in het kader 
van de initiatieven voor de marktkoppeling. Ze zal elk ander initiatief ter verwezenlijking van de 
interne energiemarkt van nabij opvolgen. In 2013 is de CREG als marktfacilitator eveneens tus
sengekomen in het kader van verschillende projecten in verband met de regulering van het Entry/
Exitmodel voor gas, de balancingregels, de elektriciteitsreserves en de ontwikkeling en werking 
van het productiesysteem voor elektriciteit.

1. Voorwoord 
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1. Voorwoord

Aangaande de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen werd 2013 gekenmerkt door be
langrijke wetswijzigingen, in het bijzonder met betrekking tot het mechanisme voor de onder
steuning van de elektriciteitsproductie door windturbines in de Noordzee.  Hiervoor zal de rol van 
CREG bestaan in het systematisch beoordelen van de evolutie van de productiekosten van de 
offshoreparken. Er werd eveneens een mechanisme voor de degressiviteit en plafonnering van 
de offshoretoeslag ingevoerd ten voordele van de grote industriële verbruikers, dat Elia toelaat 
om de kost voor de opkoop van offshore groenestroomcertificaten te compenseren. In het raam 
hiervan staat de CREG sinds 2013 in voor de terugbetaling van de degressiviteit aan de elektrici
teitsondernemingen. De toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt uit 
offshore hernieuwbare energiebronnen is ook een nieuwe bevoegdheid van de CREG. 

De tarifaire actualiteit in 2013 zag de goedkeuring van nieuwe transporttarieven en de herziening 
van de berekeningsmethoden. Deze verschillende elementen zullen als basis dienen voor de 
uitwerking van de definitieve tariefmethodologie. 

Voor de distributieactiviteit is de CREG in 2013, in het kader van de overdracht tegen eind 2014 van 
de bevoegdheid om de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas vast te stellen, verder 
blijven samenwerken met de gewestelijke regulatoren. 

In het voorbije jaar heeft de CREG, in het kader van de  verlenging van de levensduur van de 
kerncentrale Tihange I, ook de bevoegdheid gekregen om de inkomsten en kosten te controleren 
die dienen om het bedrag van de jaarlijkse vergoeding te berekenen die de eigenaars van de 
centrale zullen moeten betalen. Deze belangrijke opdracht getuigt van het vertrouwen gesteld in 
de expertise van de CREG.

Op Europees niveau heeft de CREG in 2013 haar deelname en medewerking binnen verschillende 
bevoegde Europese instanties versterkt. Ze heeft in het bijzonder een actieve rol gespeeld in het 
kader van de uitwerking van kaderrichtsnoeren (Framework Guidelines) en netcodes (Network 
Codes) voor elektriciteit en aardgas. De CREG is zich ten volle bewust van de belangrijke gevolgen 
van het Europees reguleringskader op de Belgische elektriciteits en aardgasmarkten. Ze zal er 
dan ook op toezien dat de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van alle verbrui
kers zijn. 

De CREG heeft in 2013 verschillende andere studies, adviezen en voorstellen uitgewerkt. Alle 
handelingen van de CREG in 2013 en de komende jaren zijn een bijkomende stap naar elektri
citeits en gasmarkten die steeds efficiënter worden en waarbij de permanente zoektocht naar 
het belang van de verbruiker vooropgesteld wordt. De CREG zal er in de toekomst dan ook in het 
bijzonder op toezien dat de nodige maatregelen en initiatieven worden genomen om ervoor te 
zorgen dat een adequate afweging gemaakt wordt tussen een actieve deelname van de verbrui
kers op de energiemarkten en een gepaste bescherming van de belangen van de verbruikers.

Marie-Pierre Fauconnier
Voorzitster van het Directiecomité
Maart 2014
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2.1.  Wijziging van het kader voor de 
productie van offshore elektriciteit

In 2013 werden verschillende wetgevende en reglemen
taire wijzigingen aangebracht aan het regulatoir kader dat 
de productie van elektriciteit ondersteunt in de zeegebieden 
waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig 
het internationaal zeerecht (hierna: de offshore productie).

Artikel 115 van de programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch 
Staatsblad van 1 juli 2013) voerde voor het verbruik van 1 
juli 2013 tot 31 december 2013 een mechanisme in voor 
de degressiviteit en plafonnering van de offshoretoeslag ten 
voordele van de grote professionele verbruikers. Met de op
brengst van deze toeslag kan de transmissienetbeheerder, 
Elia, de kost voor de opkoop van offshore groenestroomcer
tificaten, opgelegd door artikel 7, §1 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(hierna: elektriciteitswet) compenseren.

Het nieuwe mechanisme voor de degressiviteit en de pla
fonnering is bijna hetzelfde als dat voor de federale bijdrage 
elektriciteit: het bedrag van de degressiviteit hangt af van de 
hoeveelheid elektriciteit afgenomen op een verbruikssite en 
het bedrag van de toeslag voor een verbruikssite mag (voor 
het tweede kwartaal van 2013) niet hoger zijn dan 125.000 
euro. Het degressiviteitsmechanisme is enkel van toepas
sing op klanten die een sectorovereenkomst of ‘convenant‘ 
hebben afgesloten, wanneer een dergelijke overeenkomst 
bestaat. De CREG dient de elektriciteitsbedrijven het be
drag van de degressiviteit terug te betalen. De kost van deze 
maatregel wordt gefinancierd uit de rijksmiddelenbegroting.

Door de programmawet (I) van 26 december 2013 (Belgisch 
Staatsblad van 31 december 2013) werd het mechanisme 
van de degressiviteit van de offshoretoeslag voor het jaar 
2014 verlengd en werd het plafond van de toeslag opgetrok
ken tot 250.000 euro voor het hele jaar.

Artikel 115 van de voormelde programmawet van 28 juni 
2013 werd uitgevoerd bij koninklijk besluit van 17 augustus 
2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevor
dering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie
bronnen (Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2013). Dit 
koninklijk besluit werd genomen op voorstel van de CREG, 
uitgebracht op 4 juli 2013. Het legt de modaliteiten voor de 
berekening en terugbetaling van de degressiviteit vast; het 
wijzigt eveneens het koninklijk besluit van 16 juli 2002 om 
rekening te houden met het feit dat de CREG als enige be
voegd is voor tarieven; het wijzigt ten slotte de basis van de 
berekening van de offshore toeslag, namelijk niet meer de 
afgenomen begrensde hoeveelheid brutoenergie, maar de 
verbruikte hoeveelheid nettoelektriciteit.

Het koninklijk besluit van 30 juli 2013 betreffende de instel
ling van een systeem voor de toekenning van garanties van 

oorsprong voor elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen (Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2013) 
moet ook worden vermeld. Dit koninklijk besluit werd ge
nomen op basis van een voorstel dat door de CREG werd 
geformuleerd op 29 maart 2012. Daarin wordt artikel 15 van 
richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en hou
dende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG omgezet. In de zin van  het genoemde 
koninklijk besluit van 30 juli 2013, zijn de garanties van oor
sprong elektronische documenten die uitsluitend tot doel 
hebben aan de eindafnemer te bewijzen dat een bepaalde 
hoeveelheid energie geproduceerd werd op basis van her
nieuwbare bronnen. De CREG staat in voor de toekenning 
van de garanties van oorsprong voor de offshore produc
tie en het beheer van de databank waarin de toegekende 
garanties van oorsprong worden verzameld. Het koninklijk 
besluit bepaalt ook wat op de garanties van oorsprong ver
meld moet worden, de geldigheidsduur en de erkennings
voorwaarden voor de garanties van oorsprong uitgegeven 
door de gewesten of door andere lidstaten.

2.2. Vangnet

Zoals vermeld in het jaarverslag van 2012 heeft de wet 
van 8 januari 2012 in de elektriciteitswet en in de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige pro
ducten en andere door middel van leidingen (hierna: gaswet) 
een ‘vangnetmechanisme‘ ingevoerd, dat de schommeling 
van de prijzen van de energiecomponent van de leveran
ciers voor de huishoudelijke klanten en kmo’s zou moeten 
beperken.

In dit kader heeft de wet van 29 maart 2012 houdende di
verse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012) 
enerzijds een maatregel ingevoerd om de variabele elektri
citeits en aardgasprijs te bevriezen tussen 1 april 2012 en 
31 december 2012 en anderzijds de koning belast om op 
voorstel van de CREG een lijst met toegelaten indexerings
criteria vast te leggen.

Deze koninklijke besluiten werden op 21 december 2012 uit
gevaardigd (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2013) en zijn 
op 1 april 2013 in werking getreden.

De toegelaten indexeringscriteria voor elektriciteit en gas 
zijn in grote lijnen vergelijkbaar. Zo wordt bepaald dat de 
indexeringsparameters van de leveranciers:
  enkel mogen veranderen in functie van de werkelijke be

voorradingskosten van de leverancier;
  een naam dienen te hebben die expliciet weerspiegelt op 

basis van welke elementen deze parameters zijn berekend;
  uitsluitend mogen worden berekend op basis van beurs

noteringen van de CentraalWestEuropese (CWE) gas of 
elektriciteitsmarkt;
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  gebaseerd moeten zijn op transparante, objectieve en con
troleerbare gegevens of noteringen, die worden gepubli
ceerd door beurzen of erkende noteringsorganismen wat 
de prijzen voor de CWEzone betreft. 

Voor gas werd de indexering op basis van de aardolieindex 
toegestaan tot 31 december 2014, op voorwaarde dat de 
leverancier aan de CREG kan aantonen dat zijn werkelijke 
bevoorrading bestaat uit gas waarvan de indexering ten min
ste gedeeltelijk gebeurt op basis van deze index. De indexe
ring op basis van de aardolieindex wordt beperkt tot 50% 
voor het jaar 2013 en 35% voor het jaar 2014.  Bovendien 
moet het deel van de prijs dat is geïndexeerd op basis van 
de aardoliemarkt duidelijk worden aangegeven, op onder
scheiden wijze ten opzichte van de andere elementen.

De lezer wordt eveneens verwezen naar punt 3.2.1.2. en 
4.2.1.2. van dit verslag voor gedetailleerde informatie over 
de taken van de CREG op dit gebied.

2.3. Kernuitstap

De wet van 18 december 2013 heeft onder meer de wet van 
31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kern
energie voor industriële elektriciteitsproductie gewijzigd 
(Belgisch Staatsblad van 24 december 2013).  Door deze 
wet wordt de levensduur van de centrale Tihange 1 verlengd 
tot 1 oktober 2025, terwijl de stillegging ervan oorspronke
lijk was gepland op 1 oktober 20151.

Een dergelijke verlenging gebeurt mits de storting door de 
eigenaars van de centrale, elk naar evenredigheid met zijn 
onverdeeld aandeel en zonder hoofdelijkheid onderling, van 
een jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding stemt overeen 
met 70% van het verschil tussen enerzijds de opbrengst 
van de verkoop van de elektriciteit van de centrale en het 
geheel van de werkelijke kosten verbonden aan de exploita
tie en anderzijds een forfaitaire vergoeding van 9,3% op de 
investeringen voor levensduurverlenging, tot dekking van 
de kost van het kapitaal aangewend voor die investeringen 
en van de specifieke risico’s van het project. Wanneer het 
verschil negatief is, dan wordt het in mindering gebracht van 
de verkoopopbrengst van de volgende perioden. De vastleg
ging van deze jaarlijkse vergoeding sluit alle andere heffin
gen ten voordele van de staat uit die zouden zijn verbonden 
aan de eigendom of de exploitatie van de nucleaire centrale 
Tihange 1, met uitzondering van de belastingen van alge
mene toepassing.

De wet van 18 december 2013 belast de CREG met een 
‘bijzondere opdracht om de inkomsten en de werkelijke kos
ten‘ te verifiëren die werden gebruikt om het bedrag van 
de jaarlijkse vergoeding te berekenen. De eigenaars van de 
kerncentrale Tihange 1 dienen de CREG hiervoor alle gege
vens die zij nodig heeft te verschaffen.

Er moet ook worden vermeld dat deze wet artikel 9 van de 
wet van 31 januari 2003 opheft dat de koning machtigde 
om, bij een in ministerraad overlegd besluit en na advies 
van de CREG, de noodzakelijke maatregelen te nemen in 
geval van bedreiging van de bevoorradingszekerheid inzake 
elektriciteit.

2.4.  Wet houdende diverse bepalingen 
inzake energie

De wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen 
inzake energie (Belgisch Staatsblad van 31 december 2013) 
bevat vele wijzigingen van de gas en elektriciteitswetten. 
Hij wil de omzetting van het derde Europees energiepakket 
uit de wet van 8 januari 2012 rechtzetten en lessen trekken 
uit de arresten nr. 98/2013 van 9 juli 2013 en 117/2013 van 
7 augustus 2013. Er worden hiervoor punctuele wijzigingen 
aangebracht in de gas en elektriciteitswetten (bijvoorbeeld: 
correctie van ‘schrijffouten’; bevestiging van de exclusiviteit 
van de bevoegdheden van de CREG inzake nieuwe gasin
frastructuur; opheffing van de machtiging van de koning om 
openbaredienstverplichtingen op te leggen inzake milieu, 
hernieuwbare energie, klimaat, enz.).

De wet van 26 december 2013 bevat eveneens meer in
grijpende maatregelen. Een eerste reeks wijzigingen heeft 
betrekking op de gesloten industriële elektriciteitsnetten en 
het tractienet spoor.

Zo bepaalt de wet dat de federale wetgeving enkel van toe
passing is op gesloten industriële netten waarvan de nomi
nale spanning hoger is dan 70 kV en niet op alle gesloten 
netten die zijn aangesloten op het transmissienet. De wet 
stelt het eveneens verplicht voor de eigenaar van het net 
of de exploitant ervan om een aanmelding te doen met het 
oog op de erkenning als gesloten industrieel net en beheer
der van dit net (ongeacht het feit of het net al dan niet reeds 
in gebruik is). Hij bepaalt een aanmeldingsprocedure en ver
duidelijkt welke documenten deze aanmelding moet bevat
ten. De wet biedt de regionale overheden in het bijzonder 
de mogelijkheid een advies uit te brengen vóór de erkenning 

1.    Het gewijzigde artikel 4, § 1 van de wet van 31 januari 2003 bepaalt: “De nucleaire centrales bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door de splijting van kernbrandstoffen, worden 
gedesactiveerd op de volgende data en mogen vanaf dan geen elektriciteit meer produceren:

 - Doel 1: 15 februari 2015;
 - Doel 2: 1 december 2015;
 - Doel 3: 1 oktober 2022;
 - Tihange 2: 1 februari 2013
 - Doel 4: 1 juli 2025;
 - Tihange 3: 1 september 2025;
 - Tihange 1: 1 oktober 2025.
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als gesloten industrieel net. Voor het tractienet spoor defi
nieert de wet van 26 december 2013 de beheerder van het 
tractienet spoor en voorziet erin dat de eigenaar ervan of de 
persoon die een gebruiksrecht op dit net bezit deze hoeda
nigheid moet toegekend krijgen van de minister. Hij bepaalt 
ook nog dat de achterliggende afnemers van het tractienet 
spoor (bijvoorbeeld alle commerciële activiteiten die in de 
stations worden uitgeoefend) niet tot dit net behoren.

Er worden eveneens wijzigingen aangebracht aan de certi
ficeringsprocedure. Ten eerste voorziet de elektriciteitswet 
voortaan, net zoals de gaswet, dat het de taak is van de 
CREG om in voorkomend geval de lopende certificerings
procedure op te heffen op basis van door de netbeheerder 
aangebrachte verbeteringen. Vervolgens wordt bepaald dat, 
indien de certificeringsprocedure werd opgestart door de 
Europese Commissie, de CREG de Commissie moet infor
meren over het vervallen van de procedure. Voor de certi
ficeringen van derde landen ten slotte, dient de betrokken 
netbeheerder de CREG op de hoogte te brengen van elke 
situatie die tot gevolg zou kunnen hebben dat een of meer 
personen van een derde land de controle zouden verwer
ven van een transmissienet of transmissienetbeheerder. De 
certificering wordt ook behandeld in de punten 3.1.3.1. en 
4.1.2.1. van dit verslag.

In verband met de tarieven wordt één punt van de richtsnoe
ren die de CREG dient te volgen in het kader van het uitwer
ken van de tariefmethodologie gewijzigd: in geval van fusie 
van distributienetbeheerders kunnen verschillende tarieven 
verder worden toegepast in de verschillende gefuseerde 
geografische zones, maar de verschillende tarieven moeten 
in elk geval een eenduidige structuur hebben in het gebied 
van de netbeheerder.

Ook de federale bijdragen worden gewijzigd: enerzijds 
wordt er bepaald dat een deel van de bijdrage zal dienen 
voor de gedeeltelijke financiering van de kost van de ont
manteling van de kernreactor BR3, die gediend heeft voor 
de opleiding van het exploitatiepersoneel van de kerncen
trales. Hiervoor wordt een nieuw fonds opgericht. Ander
zijds heft de wet van 26 december 2013 het principe op van 
de financiering door de federale bijdrage van prospectieve 
studies, dat overigens nooit was toegepast. De wet van 
27 december 1990 houdende oprichting van begrotings
fondsen wordt eveneens in die zin aangepast. Tot slot dient 
de CREG volgens de wet de ministers voor Energie, Be
groting en Financiën elk kwartaal een overzicht te bezorgen 
van de evolutie van alle fondsen die gevoed worden door de 
federale bijdrage, met uitzondering van het fonds bestemd 
voor de financiering van de CREG.

De wet houdende diverse bepalingen inzake energie brengt 
nog enkele lichte wijzigingen aan de gaswet aan en bepaalt 
dat de koning de uitvoeringsmaatregelen kan aannemen 
die noodzakelijk zijn voor de toepassing door de federale in
stantie voor de bevoorradingszekerheid inzake aardgas van 
verordening (EU) nr. 994/2010 van 20 oktober 2010 betref
fende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en 
houdende intrekking van richtlijn 2004/67/EG van de Raad.

De wet van 26 december 2013 bekrachtigt tot slot bepaalde 
koninklijke besluiten die werden genomen in uitvoering van 
bepalingen van de gas en elektriciteitswetten.

2.5. Aanbestedingsprocedure

In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013 werd nog 
een koninklijk besluit van 8 december 2013 gepubliceerd 
‘betreffende de modaliteiten van de procedure van offerte
aanvragen aangenomen met toepassing van artikel 5 van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt’. 

Conform de elektriciteitswet staat de Algemene Directie 
Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie in voor de opstelling van het bestek van de offerte
aanvraag, de organisatie van de aanbestedingsprocedure, 
de analyse van de offertes en de controle  van de uitvoe
ring van de opdracht. Het koninklijk besluit bepaalt wat het 
bestek minstens moet vermelden en bepaalt de algemene 
regels van de aanbestedingsprocedure.

Aan een aantal bepalingen dient aandacht te worden be
steed. Ten eerste vermeldt het koninklijk besluit dat de of
ferteaanvraag betrekking kan hebben op verschillende types 
productieeenheden indien dat nodig is voor het elektrici
teitssysteem. De AD Energie stelt een eerste lijst op van 
ontvankelijk verklaarde offertes (in functie van de ontvanke
lijkheidscriteria in het bestek) en stelt daarna, in het kader 
van een gemotiveerd advies aan de minister voor Energie, 
een klassement op van de offertes op basis van de selectie
criteria in het bestek.

Het koninklijk besluit bepaalt hieromtrent dat de AD Ener
gie onderscheiden klassementen kan opstellen, als beslist 
is om meerdere types van productieeenheden te beogen  
en als blijkt dat een effectieve mededinging tussen deze ty
pes van productieeenheden niet pertinent is omwille van 
technischeconomische redenen.
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Daarnaast dient het gemotiveerd advies de beste combina
tie van offertes te bevatten om de doelstelling inzake het 
aantal megawatt vermeld in het bestek te kunnen bereiken; 
deze combinatie kan enkel afwijken van dit individueel klas
sement van elke offerte op basis van voldoende gerecht
vaardigde technischeconomische overwegingen.

De laureaat of laureaten worden aangewezen door de 
minister.

Op vraag van de staatssecretaris voor Energie heeft de 
CREG op 3 mei 2013 een advies2 uitgebracht over het voor
ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten 
voor de procedure van offerteaanvraag overeenkomstig ar
tikel 5, § 4 van de elektriciteitswet. In haar advies heeft de 
CREG fundamentele bezwaren geuit met betrekking tot het 
principe van de offerteaanvraag, opmerkingen geformuleerd 
over de modaliteiten van het mechanisme en alternatieven 
voorgesteld die meer afgestemd zijn op de werking van de 
markt en minder duur zijn voor de eindklant.

Er moet nog worden vermeld dat de minister, bij ministe
rieel besluit van 18 november 20133 (Belgisch Staatsblad 
van 2 december 2013) de noodzaak heeft vastgesteld om 
een beroep te doen op de aanbestedingsprocedure voor de 
bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie om 
de  voorzieningszekerheid van het land te waarborgen.

2.6.  Overdracht van de bevoegdheid inzake 
distributietarieven

Tot slot dient er al te worden vermeld dat de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen werd 
gewijzigd door een bijzondere wet van 6 januari 2014. Deze 
bijzondere wet draagt de bevoegdheid inzake tarieven van 
de distributienetten voor elektriciteit en openbare gasdistri
butie over aan de gewesten. De tariefbevoegdheid voor de 
gas of elektriciteitsnetten met een vervoersfunctie en die 
uitgebaat worden door dezelfde beheerder als het vervoers
net blijven wel een federale bevoegdheid. Daarmee worden 
de lokale en regionale vervoersnetten bedoeld.

De voorbereidende werken van de bijzondere wet ver
melden over deze bevoegdheidsoverdracht dat ‘zowel de 
beslissingen over acties, projecten en openbare dienst
verplichtingen als de beoordeling van de kosten die ermee 
overeenstemmen in de tarieven beter op elkaar afgestemd 
[kunnen] worden’4.

Voor de rest wordt de federale bevoegdheid inzake ‘tarie
ven’ bevestigd en zelfs verduidelijkt, aangezien de bijzon
dere wetgever het aangewezen achtte om te preciseren 
dat deze bevoegdheid eveneens het (sociaal) prijsbeleid 
omvatte. Volgens de voorbereidende werkzaamheden doet 
dit ‘geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gewesten 
om openbaredienstverplichtingen op te leggen die verband 
houden met hun bevoegdheden, noch aan hun bevoegdheid 
inzake de distributietarieven’5.

In het kader van de overdracht van de tariefbevoegdheid is 
de CREG in 2013 verder blijven samenwerken met de regio
nale regulatoren BRUGEL, CWaPE en VREG, zoals ze sinds 
2012 deed.

2.  Advies (F)130503-CDC-1243 over de modaliteiten voor de procedure van offerteaanvraag voorzien in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
3. Ministerieel besluit “over het beroep op de aanbestedingsprocedure krachtens artikel 5, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt”.
4. Senaat, Parl. voorb., zitting 2012-2013, nr. 5-2232/1, blz. 101.
5. Ibidem opmerking 4, pagina 103.
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3. Elektriciteitsmarkt

3.1. Regulering

3.1.1. Elektriciteitsproductie  

3.1.1.1. Vergunningen voor elektriciteitsproductie  

Reglementair kader

Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 8 januari 
2012 tot wijziging van de elektriciteitswet 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 af
wachting daarvan onderzoekt de Algemene Directie Energie 
van de FOD K.M.O., Middenstand en Energie de nieuwe 
aanvraagdossiers en formuleert de CREG adviezen op basis 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 dat momen
teel van kracht is.

Aanvragen ingediend bij de CREG

In 2013 heeft de CREG twee adviezen uitgebracht in het 
kader van twee aanvragen voor de verhoging van het ver
mogen van installaties waarvoor er al een productievergun
ning was.

Het eerste advies6 van de CREG betrof de aanvraag tot ver
hoging van het netto ontwikkelbaar vermogen met 40 MW 
van de STEGcentrale van TPower nv gelegen te Tessen
derlo. Bij ministerieel besluit van 28 maart 20137 (Belgisch 
Staatsblad van 9 april 2013) werd de verhoging toegekend.

Het tweede advies8 van de CREG betrof de aanvraag van 
WindVision WindFarm Estinnes nv tot toekenning van een 
individuele vergunning voor de uitbreiding tot elf windmo
lens met een totaalvermogen van 81 MWe van een be
staande installatie (windmolenpark) voor de productie van 
elektriciteit in Estinnes. De gevraagde uitbreiding werd toe
gekend bij ministerieel besluit van 22 april 2013 (Belgisch 
Staatsblad van 6 mei 2013).

Twee adviesaanvragen in het kader van aanvragen tot toe
kenning van een productievergunning voor elektriciteit wa
ren op 31 december 2013 nog in behanding.

In 2013 werden er geen kennisgevingen ontvangen van 
controlewijzigingen in het aandeelhouderschap van houders 
van productievergunningen.

Er werd eveneens een individuele vergunning voor de bouw 
van een installatie voor de productie van elektriciteit toege
kend aan de NV EDF Luminus bij ministerieel besluit van 
8 april 2013 voor de bouw van een windmolenpark op het 
grondgebied van de gemeenten Thuin en HamsurHeure
Nalinnes met een netto ontwikkelbaar elektrisch vermogen 
van 44,2 MWe (Belgisch Staatsblad van 24 april 2013 en er
rata in Belgisch Staatsblad van 3 mei 2013). De CREG had in 
dit dossier op 20 september 20129 een advies uitgebracht.

3.1.1.2 Productie van offshore windenergie

A. Domeinconcessies voor offshore windenergie  

Reglementair kader  

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 
2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de 
toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de ex
ploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit 
water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België 
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internatio
naal zeerecht (hierna: het koninklijk besluit van 20 december 
2000) beslist de minister van Energie over de aanvragen tot 
toekenning, verlenging, wijziging, uitbreiding, overdracht of 
intrekking van domeinconcessies voor de bouw en de ex
ploitatie van windmolenparken in de Noordzee.

Aangaande de toekenningsaanvragen maakt de afgevaar
digde van de minister, na de CREG te hebben geraadpleegd 
alsook de betrokken administraties en de beheerder van het 
transmissienet voor elektriciteit, zijn voorstel tot toekenning 
of weigering over aan de minister van Energie. In 2013 heeft 
de CREG evenwel geen adviesvragen voor toekenningsaan
vragen ontvangen. De CREG heeft in 2013 wel drie advie
zen uitgebracht in verband met aanvragen tot verlenging of 
wijziging van al toegekende domeinconcessies (zie hierna 
onder de titel “Aanvragen ingediend bij de CREG”).

In het kader van haar adviserende taak ten overstaan van 
de overheid, heeft de CREG bovendien twee adviezen uit
gebracht over ontwerpen van koninklijke besluiten overge
maakt door de staatssecretaris voor Energie.

Zo bracht de CREG op 4 juli 2013 op vraag van de staats
secretaris van Energie een advies10 uit over de wijziging van 
het voormeld koninklijk besluit van 20 december 2000. Het 

6.  Advies (A)130123-CDC-1228 betreffende de herziening van de individuele productievergunning van de STEG-centrale van de N.V. T-Power te Tessenderlo voor de verhoging van het netto ontwik-
kelbaar vermogen met 40 MW.

7  Ministerieel besluit van 28 maart 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2006 tot toekenning aan de NV T-POWER van een individuele vergunning voor de bouw van een STEG-
eenheid van 400 MW te Tessenderlo op een terrein van de NV TESSENDERLO CHEMIE met betrekking tot een toename van het vermogen met 40 MWe  (Belgisch Staatsblad van 9 april 2013).

8  Advies (A)130123-CDC-1229 betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een installatie voor elektriciteitsproductie (windpark) te Estinnes door WindVision 
WindFarm Estinnes nv.

9  Advies (A)120920-CDC-1191 over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (windmolenpark) te Thuin en  Ham-sur-Heure 
door EDF Luminus.

10  Advies (A)130704-CDC-1266 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning 
van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 
overeenkomstig het internationaal zeerecht.
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ontwerp van koninklijk besluit was bedoeld om (i) twee zo
nes te bepalen om de plaatsing van installaties voor energie
opslag mogelijk te maken in de zeegebieden waarin België 
rechtsmacht kan uitoefenen en (ii) om de zone, bestemd 
voor de inplanting van installaties voor de productie van 
elektriciteit uit water, stromen of winden aan te passen. 
Wat het eerste punt betreft, is de CREG van mening dat 
het pertinent is om een zone te reserveren voor de energie
opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan 
uitoefenen. Wat het tweede punt betreft, heeft de CREG 
vastgesteld dat de huidige zone bestemd voor het inplanten 
van windenergieparken, onderaan verkleind werd door de 
uitsnijding van een driehoek. Op het verdwijnen van deze 
driehoek werd al geanticipeerd door de publicatie van de 
schorsing van de procedure voor de toekenning van de do
meinconcessie ten zuiden van de Thortonbank, grenzend 
aan de domeinconcessiezone toegekend aan de NV Norther 
(bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2013). 
Daarnaast stelde de CREG een conflict vast tussen een al 
toegekende domeinconcessie en de gewijzigde zone be
stemd voor de inplanting van offshore windenergieparken.

Op 17 oktober 2013 bracht de CREG op vraag van de staats
secretaris van Energie een advies11 uit over een aantal be
palingen in verband met elektriciteit en aardgas van het 
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien 
ruimtelijk plan: (i) de bevestiging van de windconcessiezone 
binnen de Belgische zeegebieden, (ii) de instelling van twee 
nieuwe concessiezones voor de bouw en exploitatie van 
een energieatol, (iii) de instelling van een zone voor een 
‘stopcontact op zee‘ en (iv) de vastlegging van een ‘corridor‘ 
voor kabels en pijpleidingen.  Over de eerste twee punten 
bracht de CREG al een advies uit op 4 juli 2013 (zie hiervoor) 
en voor het laatste punt adviseerde de CREG onder meer 
om de ‘corridor’ op een bepaalde plaats te verbreden om 
ruimte te maken voor een mogelijk toekomstige pijplijn.

Aanvragen ingediend bij de CREG  

Op 14 maart 2013 bracht de CREG een gunstig advies12 uit 
aan de Administratie Energie over de aanvraag tot verlen
ging van de domeinconcessie toegekend aan CPower nv. 
Bij ministerieel besluit van 6 mei 2013 werd de domeincon
cessie, toegekend bij ministerieel besluit EB20020006A 

11.  Advies (A)131017-CDC-1287 betreffende een aantal bepalingen in verband met elektriciteit en aardgas van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan.
12  Advies (A)130314-CDC-1237 over de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden 

(Thorntonbank) toegekend aan de N.V. C-POWER bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 en gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 februari 2010.
13  Belgisch Staatsblad van 21 mei 2013.
14  Advies (A)130711-CDC-1267 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 

toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap RENTEL bij ministerieel besluit van 4 juni 2009 en overgedragen aan de NV RENTEL op 22 juni 2012; Advies (A)131205-CDC-1297 over de aan-
vraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de tijdelijke handelsven-
nootschap SEASTAR bij ministerieel besluit van 1 juni 2012.

15  Eindbeslissing (B)130228-CDC-1231 over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolen F2 op de Thorntonbank; 
Eindbeslissing (B)130704-CDC-1251 over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens B1 en C1 op de Thornton-
bank: Eindbeslissing (B)130711-CDC-1262 over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens A1, A2 en A3 op de 
Thorntonbank; Eindbeslissing (B)130926-CDC-1272 over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens B3, B4, B5, B6 
en C7 op de Thorntonbank; Eindbeslissing (B)131003-CDC-1273 over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens 
B7, C3, C4, C5, C6, D0, D7 en D8 op de Thorntonbank.

16  Eindbeslissing (B)131114-CDC-1279 betreffende de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen de NV Elia System Operator en 
de NV Northwind.

van 27 juni 2003 aan CPower nv voor de bouw en de ex
ploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit 
uit wind in de zeegebieden (Thortonbank), verlengd tot 31 
december 203413.

Op 11 juli 2013 en 5 december 2013 bracht de CREG on
gunstige adviezen14 uit aan de Administratie Energie over de 
aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie toegekend 
aan Rentel nv en Seastar thv. De CREG was van mening dat 
de aanvragen niet aan de vormvereisten voldeden.

B. Groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Reglementair kader 

De lezer wordt verwezen naar punt 2.1. van dit verslag over 
de wijziging van het kader voor de offshore productie van 
elektriciteit.

Aanvragen ingediend bij de CREG  

In juli 2013 heeft CPower de realisatie van haar offshore 
windmolenpark met een totale capaciteit van 326,1 MW 
voltooid.  In januari 2013 werd de laatste windmolen van de 
tweede fase in gebruik genomen en in het eerste semester 
van 2013 werd de derde (en laatste) fase afgewerkt. Met 
het oog op het verkrijgen van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit geproduceerd door de 19 bijkomende wind
molens heeft CPower diverse aanvragen tot toekenning 
van groenestroomcertificaten ingediend. De CREG heeft 
hierover in 2013 vijf positieve beslissingen15 genomen. 

In november 2013 heeft de CREG een voorstel van aanpas
sing van het contract tussen Elia en Northwind nv goedge
keurd16 over de aankoop van groenestroomcertificaten voor 
elektriciteit uit offshore windenergie.  

Evolutie van het geïnstalleerde vermogen offshore  
windenergie en de geproduceerde groene elektriciteit 

In 2013 is het totaal geïnstalleerd vermogen aan offshore 
windmolens in vergelijking met 2012 toegenomen met 
185,7 MW tot een totaal van 566,1 MW.  

CREG Jaarverslag 2013
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Deze stijging is enerzijds toe te schrijven aan de realisatie 
van de laatste fase van het windmolenpark van CPower 
(18 windmolens van elk 6,15 MW zijn goed voor een toe
name van 110,7 MW). Anderzijds heeft Northwind vanaf 
november 2013 de eerste 25 windmolens van het derde 
Belgische offshore windmolenpark in dienst genomen. Eind 
2013 was reeds een capaciteit van 75 MW operationeel. Ten 
slotte werd er eind 2013 een demowindturbine van Alstom 
(Haliade 150 van 6 MW) geïnstalleerd binnen de domein
concessie van Belwind, maar deze werd nog niet in dienst 
genomen.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het nominaal 
vermogen van de bestaande en in aanbouw zijnde offshore 
windmolenparken.  

In 2013 hebben alle offshore windmolenparken samen 
1.497.400 MWh geïnjecteerd in het onshore transmissie
net. De nettoproductie (vóór transformatie) van alle gecer
tificeerde offshore windmolens bedraagt 1.540.827 MWh 
(voorlopige cijfers).  

Figuur 2 geeft per domeinconcessiehouder de netto gepro
duceerde energie en het aantal groenestroomcertificaten 
toegekend voor de desbetreffende productie tussen febru
ari 2013 en december 2013.  

Tabel 1: Overzicht van het nominaal vermogen van de bestaande en in aanbouw zijnde offshore windmolenparken in 2013   

Naam park Capaciteit begin 2013 Capaciteit eind 2013 Capaciteit volledig park  

Belwind 165 MW 165 MW 330 MW

CPower 215,4 MW 326,1 MW 326,1 MW

Northwind 0 MW 75,0 MW 216 MW

Totaal 380,4 MW 566,1 MW 872,1 MW

Bron: CREG

Figuur 1: Evolutie van het geïnstalleerde vermogen offshore windenergie tussen april 2009 en 2013  

Bron: CREG
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Figuur 2: Nettoproductie van groene stroom op maandbasis in 2013   

Bron: CREG
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C. Steunmaatregelen ter bevordering van groene energie

Het huidige federale ondersteuningssysteem voor offshore
windenergie17 wordt door sommigen als te genereus erva
ren. De investeerders in deze parken delen dit standpunt 
niet en daarom heeft het VBO aan de expert Erik Dralans ge
vraagd een bemiddelingsopdracht uit te voeren. De opdracht 
bestond erin om een alternatief ondersteuningssysteem 
voor offshore voor te stellen waarmee alle investeerders, de 
grootverbruikers (die de offshore groenestroomcertificaten 
mee financieren) en de elektriciteitssector genoegen kon
den nemen. Het resultaat van deze bemiddelingsopdracht 
werd in maart 2012 gebundeld in het document “Alterna
tief ondersteuningssysteem voor offshore: voorstel van de 
groep Dralans” (hierna: de nota Dralans). 

In juni 2013 heeft de CREG op vraag van de staatssecretaris 
voor Energie dit document en de analyse van het kabinet 
van de staatssecretaris voor Energie en de FOD Economie 
onderzocht18.

De CREG stelt vast dat de hervorming van het mechanisme 
voor de ondersteuning voor offshore windenergie tot doel 
heeft een aanzienlijke besparing te realiseren door middel 
van het invoeren van een link tussen de elektriciteitsprijs en 
de ondersteuning en de daling van de LCOE (Levelised Cost 

of Energy) door technologische vooruitgang. De CREG acht 
een aanzienlijke besparing op korte termijn niet mogelijk. 
Vooreerst omdat de huidige elektriciteitsprijs zeer laag is. 
Een variabele ondersteuning op basis van de elektriciteits
prijs zal op korte termijn duurder zijn dan de huidige onder
steuning. Daarnaast acht de CREG een sterke daling van de 
LCOE door technologische vooruitgang op korte termijn ook 
niet mogelijk.

De CREG stelt vast dat anno 2013 de huidige ondersteuning 
representatief is voor de kosten in de sector en stelt bij
gevolg geen oversubsidiëring vast. Niettemin zijn er enkele 
evoluties waaraan de ondersteuning moet aangepast wor
den. Zo zal de beheerder van het transmissienet voor elek
triciteit, Elia, een ‘stopcontact op zee’ uitbouwen. De kosten 
voor de hoogspanningskabel, de onshore aansluiting en de 
transformatorstations zullen dan niet meer gedragen wor
den door de vier laatste domeinconcessies, maar door Elia. 
De CREG schat de impact van de BOG (Belgian Offshore 
Grid)  op 12 euro/MWh, op voorwaarde dat de kabelsubsidie 
van 25 miljoen euro geschrapt wordt. Het huidige steunme
chanisme moet dienovereenkomstig aangepast worden. 

Daarnaast stelt de CREG vast dat verschillende partijen 
voorstander zijn van het invoeren van een link tussen de 
ondersteuning en de elektriciteitsprijs. De nota Dralans is 

17.    Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen voorziet de volgende 
minimumaankoopprijzen voor groenestroomcertificaten van offshore windenergie:

 -  107 euro/MWh voor de elektriciteit opgewekt met installaties die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie voor de productie die voortvloeit uit de eerste 216 MW geïnstalleerde 
capaciteit;

 -  90 euro/MWh voor de elektriciteit opgewekt met installaties die het voorwerp uitmaken van dezelfde domeinconcessie voor de productie die voortvloeit uit een geïnstalleerde capaciteit 
boven de eerste 216 MW.

18   Studie (F)130626-CDC-1258 over de hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks verslag over de doeltreffendheid van de minimumprijs voor 
offshore windenergie.
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Tabel 2: Energie afgenomen door afnemers aangesloten op het federale transmissienet voor de jaren 2007 tot en met 2013  

Leveranciers Electrabel nv Andere leveranciers Totaal 

Toegangspunten op 1/01/2013 53 38 86*

31/12/2013 54 36 85*

Afgenomen energie (GWh)

2007 12.469 (87,7%) 1.743 (12,3%) 14.211
2008 11.470 (84,0%) 2.183 (16,0%) 13.654
2009 10.807  (87,6%) 1.526 (12,4%) 12.333
2010 12.163 (88,7%) 1.551  (11,3%) 13.714
2011 11.693  (90,2%) 1.265  (9,8%) 12.958
2012 8.247  (67,0%) 4.069  (33,0%) 12.316
2013 7.484  (57,6%) 5.519 (42,4%) 13.004

*  Aangezien vijf toegangspunten gedurende het jaar 2013 door twee leveranciers tegelijk beleverd werden, ligt het totaal aantal toegangspunten globaal genomen 
vijf eenheden lager dan het totaal van het aantal toegangspunten voor alle leveranciers samen.

Bronnen: Elia, CREG

hierop gebaseerd. Grootverbruikers willen een daling van 
de ondersteuning bij stijgende elektriciteitsprijzen, terwijl 
investeerders in offshore windenergie zekerheid willen bij 
lage elektriciteitsprijzen.  

De CREG heeft bovenstaande principes toegepast en heeft 
een LCOE berekend met als waarde:

  145,70 euro/MWh voor de elektriciteit opgewekt met in
stallaties die deel uitmaken van een domeinconcessie 
voor de productie opgewekt door de eerste geïnstalleerde 
216 MW;

  128,70 euro/MWh voor elektriciteit opgewekt met installa
ties die deel uitmaken van dezelfde domeinconcessie voor 
de productie opgewekt door een geïnstalleerde capaciteit 
boven de eerste 216 MW.

D. Belgian Offshore Grid (BOG) 

Tot nu toe stonden de eerste domeinconcessies (CPower, 
Belwind en Northwind) zelf in voor de aansluiting van hun 
windmolenparken op de 150 kVonderstations te Slijkens en 
Zeebrugge. 

Elia droeg gedeeltelijk bij tot de financiering van de on
derzeese kabel, voor een bedrag van 25 miljoen euro per 
concessie. Mogelijk is een dergelijke afzonderlijke aanslui
tingswijze (ook wel het spaghettiscenario genoemd) op 
lange termijn niet optimaal op technischeconomisch en mi
lieuvlak. Voor de aansluiting van de laatste vier domeincon
cessies (Norther, Rentel, Seastar en Mermaid) wordt dus 
een gezamenlijke aanpak bestudeerd. 

In het regeerakkoord van 1 december 2011 wordt vermeld 
dat aan Elia gevraagd zal worden een stopcontact voor de 
windmolenparken op zee te installeren. Het stopcontact op 

zee (ook wel het Belgian Offshore Grid genoemd) is een 
zogenaamd vermaasd net. De verschillende parken op zee 
worden aangesloten op de twee platformen Alpha en Bèta 
die zelf verbonden zullen zijn met elkaar en met het Stevin
hoogspanningsstation op het vasteland.  

In 2013 heeft de CREG gesprekken opgestart met Elia over 
het tarifair kader van het Belgian Offshore Grid. In 2014 
worden deze gesprekken verdergezet in het kader van het 
vastleggen van de definitieve methoden voor het bereke
nen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 
aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met 
een transmissiefunctie. De tarifaire methode voor BOG zal 
in 2014 dan ook ter consultatie worden voorgelegd.

De lezer wordt eveneens verwezen naar punt 3.4.4. van dit 
verslag.

3.1.2. Elektriciteitslevering

3.1.2.1.  Levering aan afnemers aangesloten op het 
transmissienet

De volgende tabel toont het marktaandeel van Electrabel en 
de overige leveranciers inzake nettoelektriciteitslevering19  
aan de grote industriële afnemers aangesloten op het fede
raal transmissienet (spanning hoger dan 70 kV). 

Volgens een eerste raming bedraagt het marktaandeel van 
Electrabel NV ongeveer 57,6% in 2013, wat een daling vormt 
van 9,3% ten opzichte van 2012 en dat nadat het marktaan
deel in de beschouwde periode opliep tot meer dan 90% in 
2011. Ten opzichte van 2012 is het totale volume aan energie 
dat door de eindafnemers van het transmissienet werd af
genomen in 2013 gestegen met 5,6% (688 GWh), wat nog 
steeds 8,5% lager is dan in 2007.

19.  Deze cijfers houden geen rekening met de energie die direct geleverd wordt door lokale productie noch met de afnemers gesitueerd in het Groothertogdom Luxemburg.
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De federale leveringsvergunningen voor elektriciteit om de 
klanten te bevoorraden die rechtstreeks op het transmissie
net zijn aangesloten, worden door de minister van Energie 
op voorstel van de CREG toegekend voor een periode van 
vijf jaar. 

In 2013 ontving de CREG een vergunningsaanvraag van GE
TEC Energie A.G. die heeft geleid tot een positief voorstel20  
van de CREG.  De aanvraag van Lampiris NV die in 2012 
werd ingediend, heeft eveneens tot een positief voorstel21  
geleid.

In 2013 heeft de staatssecretaris voor Energie een individu
ele vergunning voor de levering van elektriciteit aan Lampi
ris nv toegekend.

3.1.2.2. Maximumprijzen  

Voor niet-beschermde klanten waarvan het leverings-
contract werd opgezegd  

De maximumprijzen die de distributienetbeheerders dienen 
toe te passen voor nietbeschermde klanten waarvan het 
leveringscontract werd opgezegd (eveneens ‘gedropte klan
ten‘ genoemd) worden als volgt berekend:  Energieprijs + 
Transmissie + Distributie + Marge. De CREG dient de mo
daliteiten voor de berekening van de marge vast te leggen.

Om het tarief minder nadelig te maken voor de betrokken 
klanten heeft de CREG de nadere regels voor de berekening 
van de marge in mei 2013 herzien22. Het is niet meer geba
seerd op het gewogen gemiddelde van de hoogste tarief
formules van de leveranciers van het gebied, maar wel op 
basis van de meest gekozen tariefformule. Daardoor ligt het 
tarief voor de gedropte klanten rond het gemiddelde van de 
tarieven.

Voor beschermde residentiële klanten met een beschei-
den inkomen of in een kwetsbare situatie  

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de 
CREG de sociale tarieven en de referentietarieven berekend 
en gepubliceerd die van toepassing zijn vanaf 1 februari 
2013 tot 31 juli 2013 en van 1 augustus 2013 tot 31 januari 
2014 voor de levering van elektriciteit aan beschermde re
sidentiële klanten met een bescheiden inkomen of in een 
kwetsbare situatie.

De CREG heeft eveneens het bedrag geraamd dat nodig 
was voor de spijzing van het fonds beschermde klanten 
elektriciteit dat aan de basis ligt van de berekening van de 

component beschermde klanten van de federale bijdrage 
(zie punt 5.8.2.E van dit verslag).

3.1.2.3 Evolutie en fundamentals van de elektriciteitsprijs

In 2013 is de CREG de maandelijkse boordtabel blijven pu
bliceren waarmee ze was gestart in 2012. Deze publicatie 
dient om alle betrokken spelers te informeren over de be
langrijke evoluties van factoren die een invloed hebben op 
de elektriciteitsmarkt.

Voor de groothandelsmarkt volgt de CREG de evolutie van 
een aantal parameters die fundamenteel zijn voor de vor
ming van de elektriciteitsprijs.

Voor de kleinhandelsmarkt toont de boordtabel voornamelijk 
de evolutie van de elektriciteitsprijs voor residentiële klan
ten en kmo’s in België. De elektriciteitsprijzen worden ook 
vergeleken met die van de buurlanden.

Voor een overzicht van de evolutie van de verschillende 
componenten van de elektriciteitsprijs tussen januari 2007 
en mei 2013, wordt de lezer verwezen naar punt 3.2.1.1. van 
dit verslag.

3.1.3. Regulering van transmissie en distributie

3.1.3.1.  Ontvlechting en certificering van de transmis-
sienetbeheerder en corporate governance  

A. Ontvlechting van de transmissienetbeheerder  

In 2013 werden m.b.t. de regels aangaande ontvlechting 
van de transmissiesysteembeheerder zoals vervat in de 
omzettingswet van 8 januari 2012 geen wetswijzigingen 
doorgevoerd, maar deze waren wel op een beperkt aantal 
punten het voorwerp van een partiële vernietiging (cf. art.9, 
§1 van de elektriciteitswet) of een interpretatief voorbehoud 
door het Grondwettelijk Hof, uitgesproken in haar arrest nr. 
117/2013 van 7 augustus 2013 (m.b.t. art. 10, § 2bis en art. 
10, § 2quater van de elektriciteitswet).   

B. Certificering van de transmissienetbeheerder 

Op 6 december 2012 heeft de CREG een positieve eindbe
slissing genomen met betrekking tot de initiële certificering 
van Elia System Operator, onder de voorwaarde dat een 
reeks in deze beslissing opgenomen verbintenissen nage
leefd en effectief uitgevoerd worden (zie jaarverslag 2012, 
pagina 4344). 

20.  Voorstel  (E)131212-CDC-1298 betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan GETEC Energie A.G.
21   Voorstel (E)130228-CDC-1233 betreffende de toekenning van het leveringsvergunning elektriciteit aan Lampiris NV.
22  Beslissing (B)130516-CDC-1239 over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor de bepaling van de maximumprijzen elektriciteit toe te passen op niet-

beschermde gedropte klanten.
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Op hun buitengewone algemene vergaderingen van 21 mei 
2013 hebben zowel Elia System Operator NV (ESO) als Elia 
Asset NV hun respectievelijke statuten aangepast om in 
overeenstemming te zijn met de voorwaarden die de CREG 
in haar beslissing van 6 december 2012 had opgelegd. Daar
naast werden ook aanpassingen doorgevoerd aan een aantal 
vennootschapsdocumenten van ESO en Elia Asset, evenals 
aan een overeenkomst tussen beide vennootschappen om 
in overeenstemming te zijn met de voorwaarden opgelegd 
door de CREG in de voormelde certificeringsbeslissing. 

Tenslotte werden bij wet van 26 december 2013 houdende 
diverse bepalingen inzake energie (Belgisch Staatsblad van 
31 december 2013) wijzigingen aan de certificeringsproce
dure aangebracht. Ten eerste voorziet de elektriciteitswet 
voortaan, net zoals de gaswet, dat het de taak is van de 
CREG om in voorkomend geval de lopende certificerings
procedure op te heffen op basis van de door de netbeheer
der aangebrachte verbeteringen. Vervolgens moet de CREG, 
indien de certificeringsprocedure werd opgestart door de 
Europese Commissie, deze informeren over het vervallen 
van de procedure. Voor de certificeringen van derde landen 
ten slotte dient de betrokken netbeheerder de CREG op de 
hoogte te brengen van elke situatie die tot gevolg zou kun
nen hebben dat een of meer personen van een derde land 
de controle verwerven van een transmissienet of van een 
transmissienetbeheerder.

C. Corporate governance

De CREG heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 
van het Corporate Governance Comité van Elia voor het jaar 
2012 (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).

De CREG heeft daarnaast kennis genomen van het verslag 
van de Compliance Officer over het naleven van het verbin
tenissenprogramma door de personeelsleden van Elia in 
2012. Dit verbintenissenprogramma dient om te garanderen 
dat discriminatie van de netgebruikers en/of categorieën 
netgebruikers uitgesloten is. De CREG heeft vastgesteld 
dat Elia in 2012 initiatieven heeft genomen om discrimine
rende praktijken te vermijden en belangrijke inspanningen 
heeft geleverd om via haar website meer gegevens en over
zichten ter beschikking te stellen van de marktactoren.  De 
CREG heeft Elia aangemoedigd om de nodige middelen vrij 
te maken om een snelle update van de gegevens mogelijk te 
maken en om de juistheid van  de gegevens te verzekeren.  

3.1.3.2. Gesloten distributienetten  

Om de hoedanigheid van beheerder van een gesloten in
dustrieel net te verwerven, maakt de elektriciteitswet een 
onderscheid tussen de gesloten industriële netten die al be
stonden vóór de inwerkingtreding van de omzettingswet23  
(d.w.z. voor 21 januari 2012) en de nieuwe gesloten indu
striële netten. 

Naast de 18 bestaande gesloten industriële netten die in 
2012 werden aangemeld bij de CREG, werd er in 2013 geen 
nieuw gesloten net aangemeld. 

Zoals vermeld in het jaarverslag voor 2012 op pagina 45 
deelde de staatssecretaris voor Energie in november 2012 
aan de CREG mee dat de Algemene Directie Energie van 
de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een 
voorstel tot wetswijziging had opgesteld voor gesloten 
industriële netten, dat tot stand kwam na overleg binnen 
ENOVER (overleggroep tussen de staat en de gewesten 
voor energie). De wet van 26 december 2013 houdende di
verse bepalingen inzake energie (Belgisch Staatsblad van 31 
december 2013) heeft de bepalingen van de elektriciteits
wet met betrekking tot gesloten industriële netten gewij
zigd (zie punt 2.4. van dit verslag).

In 2013 heeft de CREG geen vragen of klachten gekregen 
van de gebruikers van gesloten netten over de tarieven.

3.1.3.3. Technische werking  

A. Aansluiting en toegang

Op 28 maart 2013 bracht de CREG een beslissing24 uit over 
de wijzigingen van de algemene voorwaarden van het toe
gangscontract voorgesteld door Elia, de beheerder van het 
transmissienet voor elektriciteit. Deze wijzigingen hebben 
de bedoeling de invoering van aansluitingen met flexibele 
toegang mogelijk te maken op het contractuele niveau. De 
goedgekeurde aanpassing aan het toegangscontract vormt 
het sluitstuk van een lang proces, dat gestart werd naar aan
leiding van een aantal aanvragen voor aansluiting van decen
trale productieeenheden waar Elia een negatief antwoord 
moest op geven.

Op 24 oktober 2013 heeft de CREG de aanvragen van Elia 
over de wijziging van de voorwaarden van de contracten 
van toegangsverantwoordelijke en de toegangscontracten 
goedgekeurd25. Elia heeft de voorgestelde wijzigingen op
gesplitst in vier drivers: Tarieven, Balancing, Operations en 

23.  Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012).

24. Beslissing (B)130328-CDC-1241 over de door Elia System Operator nv voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van het toegangscontract.
25.  Beslissing (B)131024-CDC-1290 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.
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Cross border. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg 
van de tariefbeslissing van de CREG over het correctief ta
riefvoorstel van Elia voor de regulatoire periode 20122015 
(zie punt 3.1.3.4. van dit verslag) en een aantal wijzigingen 
van de balancing-regels (zie punt B hierna).  

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 efficiëntie van het transmissienet in de re
gelzone. Zij moet haar evaluatiemethode en het resultaat 
ervan ter goedkeuring voorleggen aan de CREG. 

In mei 2013 heeft de CREG een ontwerpbeslissing voor de 
goedkeuring van het voorstel van Elia betreffende de evalu
atiemethode van het primaire, secundaire en tertiaire reser
vevermogen en het resultaat van de toepassing ervan voor 
2014 ter consulatie voorgelegd. In juni 2013 heeft de CREG 
dit voorstel van Elia goedgekeurd26. 

De CREG heeft haar beslissing echter gekoppeld aan be
schouwingen die onder meer betrekking hebben op een 
evolutie van het jaarlijks monitoringverslag over de be
schikbaarheid en het gebruik van reservevermogens, op 
de monitoring van de interTSO reserve, op het belang om 
alle flexibiliteit ter beschikking te stellen, in het bijzonder 
de flexibiliteit die beschikbaar is bij de vraag en de kleine 
producenten, rechtstreeks of via de aggregatoren, op de 
deelname van de kerncentrales aan de reserves en op de 
realisatie van een studie door Elia over de structureel lange 
positie van de toegangsverantwoordelijken en de maatre
gelen om terug te keren naar een positie die structureel in 
evenwicht is.  

Aangeboden prijzen en volumes voor de ondersteunen-
de diensten  

Voor het verzekeren van een zeker, betrouwbaar en efficiënt 
transmissienet moet Elia permanent kunnen beschikken 
over een aantal ondersteunende diensten. De modaliteiten 
ervan zijn opgenomen in het technisch reglement 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 secundaire regeling, is 
de aanschaf van een voldoende volume ervan tegen een 

redelijke prijs een erg moeilijke opgave sinds het begin van 
de regulering, aangezien er in België slechts één koper is 
(Elia) en een zeer beperkt aantal verkopers. Er diende dan 
ook een koninklijk besluit tot oplegging van prijs en leve
ringsvoorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire 
en secundaire regeling te worden afgekondigd (zie jaarver
slag 2012, pagina 46).

Onder impuls van de CREG heeft Elia belangrijke inspannin
gen geleverd om de markt van ondersteunende diensten te 
ontwikkelen, in het bijzonder voor de reservevermogens, on
der andere om de prijzen ervan te verminderen, door meer 
marktspelers te laten deelnemen aan de veilingprocedures. 

De belangrijkste wijziging voor 2014 is een gedeeltelijke ver
plaatsing van de termijnen van de offerte en het contract: bij 
wijze van proef zal het niet meer mogelijk zijn om 100% van 
de volumes op voorhand te contracteren voor een volledig 
jaar,  maar zal een volume van 20 à 30% van het primaire 
reservevermogen (R1) en secundaire reservevermogen (R2) 
kunnen worden aangeboden op maandbasis. 

Artikel 12quinquies van de elektriciteitswet eist, net om 
deze kostenstijgingen op een redelijk niveau te houden, dat 
Elia een verslag voor de CREG over de aangeboden prijzen 
opstelt en dat de CREG in een verslag duidelijk en op gemo
tiveerde wijze aangeeft of de aangeboden prijzen al dan niet 
manifest onredelijk zijn. Hiervoor past de CREG zes criteria 
toe, waaronder de inachtneming van het budget en de bil
lijke compensatie van de winstderving van de producenten 
beslissend zijn.  

In overeenstemming met deze procedure heeft de CREG 
het verslag van Elia ontvangen op 1 juli  2013 en  op 10 sep
tember 2013 heeft ze haar eigen verslag27 opgesteld over 
het al dan niet manifest onredelijke karakter van de aan Elia 
aangeboden jaarproducten voor de primaire reserve (R1), 
de secundaire reserve (R2) en de tertiaire productiereserve 
(R3 Productie) voor het exploitatiejaar 2014. Aangezien de 
combinatie van door Elia geselecteerde offertes voldeed 
aan al deze evaluatiecriteria, heeft de CREG beslist dat de 
voor 2014 voorgestelde prijzen voor deze combinatie niet 
manifest onredelijk waren.

De tweede evolutie voor de markt van ondersteunende 
diensten voor 2014 had betrekking op een nieuw product 
voor de tertiaire regeling, de R3 Dynamic Profile dat de eind
klanten en de aggregatoren28 toelaat om tertiaire reserve 
te leveren vanuit uitrustingen die zowel aangesloten zijn op 
de netten van Elia als op de distributienetten. Dit nieuwe 
product had veel succes bij de marktspelers. Het maximaal 
toegelaten volume voor 2014 (50 MW) werd gereserveerd, 

26. Eindbeslissing (B)130626-CDC-1248 over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2014.
27.   Verslag (RA)130910-CDC-1274 over het “al dan niet manifest onredelijke karakter van de aan de NV Elia System Operator aangeboden prijzen voor de levering van ondersteunende diensten voor 

het exploitatiejaar 2014.
28.  Marktspelers die verschillende toegangspunten  (injectie en/of afname) samen voegen (aggregeren) om te genieten van een cumulatie-effect nodig voor de deelname aan sommige markten, in 

het bijzonder energie (commodity), reserves of flexibiliteit.
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waardoor de kostprijs van de gehele R3 met 1,5 miljoen 
euro werd verminderd.

Op basis van het tweede verslag van Elia van 9 oktober 2013 
over de aangeboden prijzen voor de producten R3 Dynamic 
Profile en R3 ICH (uitwissing van verbruik) heeft de CREG 
op 17 oktober 2013 een verslag29 opgesteld waarin wordt 
aangetoond dat de prijzen die voor 2014 werden voorge
steld, niet manifest onredelijk zijn. 

Na de invoering van de contractualisering op korte termijn 
voor een deel van de primaire en secundaire reserves voor 
het jaar 2014, heeft Elia in december 2013 een eerste reeks 
veilingen georganiseerd, voor maandelijkse producten van 
primaire reserve (R1) en secundaire reserve (R2) voor de 
maand januari 2014. De veilingen op korte termijn voor 2014 
hebben betrekking op volumes van 26 MW R1 en 20 MW 
R2. Deze reeks veilingen gebeurde in twee ronden en Elia 
heeft de voornaamste resultaten van de veiling op zijn web
site gepubliceerd.

Balancing

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

In 2013 heeft Elia een voorstel betreffende de wijzigingen 
van de werkingsregels van de markt voor de compensatie 
van de kwartieronevenwichten voor een gedeeltelijke inwer
kingtreding op 1 oktober 2013 en een volledige inwerking
treding op 1 januari 2014 ingediend. Dit voorstel van Elia 
werd opgesteld na ruim overleg van de marktspelers in het 
kader van de User’s Group van Elia. Het voorstel ging over 
de wijziging van de regels die tot dan golden op vier vlakken: 
de invoering van de contractualisering op korte termijn voor 
een deel van de primaire en secundaire reserves voor het 
jaar 2014, de modaliteiten met betrekking tot de tertiaire re
serve op de productieeenheden vanaf 1 januari 2014, de in
voering van de mogelijke contractualisering van de tertiaire 
reserve op de diensten van profielaanpassing vanaf 1 januari 
2014 en de verlenging van de deelname van de Belgische 
regelzone aan de IGCC (International Grid Control Coopera-
tion) na de testperiode die eindigt op 30 september 2013, 
voor inwerkingtreding vanaf 30 september 2013.

De CREG heeft dit voorstel van Elia goedgekeurd bij beslis
sing van 4 juli 201330.

Geactiveerde volumes en concentratie van de offertes

In 2013 zijn de activeringen ter compensatie van de oneven
wichten van de regelzone met 11,2% gedaald in vergelijking 
met 2012 en bedroegen ze 1.113 GWh. Het aandeel van de 
secundaire reserves in deze activeringen bedroeg 54,8% in 
2013, tegenover 56,9% in 2012 en 67,3% in 2011. Deze da
ling is hoofdzakelijk het gevolg van de duidelijke stijging van 
de compensatie van de onevenwichten in het kader van de 
IGCC, die voor het volledige jaar 2013 195,6% (176 GWh) 
is gestegen in vergelijking met 2012 (59 GWh), waar ze en
kel betrekking had op de maanden oktober tot december. 
(Bron: gegevens Elia). 

De activering door transmissienetbeheerders van buiten
landse reserves vertegenwoordigde voor Elia 0,3% van de 
activeringen ter compensatie van de onevenwichten van de 
regelzone31 in 2013, tegenover 1,9% in 2012.  Dit betekent 
op het vlak van volume een daling met 86,4% tegenover 
2012. (Bron: gegevens Elia). 

De HHIindex betreffende de aangeboden secundaire en 
tertiaire reserves op de productieeenheden bedraagt 3.266 
in 2013, tegenover 2.974 in 2012. De activeringen betreffen
de deze middelen vertegenwoordigden 99,6% van de totale 
energie die in 2013 ter compensatie van de onevenwichten 
van de regelzone werd geactiveerd, terwijl deze 98,0% ver
tegenwoordigden in 2012 en 97,3% in 2011.  De stijging van 
de HHIindex is toe te schrijven aan de stijging van het rela
tieve aandeel van Electrabel en EDF Luminus en dus aan de 
relatieve daling van de deelname van andere spelers op de 
markt voor productiereserves. 
 
Prijs ter compensatie van de individuele onevenwichten 

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

Tabel 3 biedt een overzicht van de evolutie van het gemid
deld (nietgewogen) tarief van positieve onevenwichten (in
jectie > afname) en  van negatieve onevenwichten (injectie 
< afname) van de toegangsverantwoordelijken voor de pe
riode 2007–2013.

29.    Verslag (RA)131017-CDC-1274/2 over het al dan niet manifest onredelijke karakter van de aan de NV Elia System Operator aangeboden prijzen voor de levering van ondersteunende diensten, in 
dit geval het tertiair regelvermogen dynamische profielaanpassingen en het tertiair regelvermogen via onderbreekbare afnames voor het exploitatiejaar 2014.

30.  Beslissing (B)130704-CDC-1252 over het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke 
inwerkingtreding op 1 oktober 2013 en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2014.

31.   Door de compensatie in het kader van de IGCC fictief op te nemen in het totaal van de activeringen.
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Figuur 3 laat toe om deze gemiddelde tarieven over dezelfde 
periode te vergelijken met de evolutie van de gemiddelde 
tarieven van de day ahead-markt van Belpex. De overgang 
van een tweeprijzentarief (dual pricing in het Engels) tot 
2011 naar een eenprijzentarief (single pricing in het Engels) 
in 2012 en 2013 is merkbaar, met een klein verschil tussen 
het tarief voor negatief onevenwicht en dat voor positief on
evenwicht, opgevat als een incentive die gaming moet ont
raden. Deze twee prijzen liggen zeer dicht bij elkaar en zijn 
gemiddeld hoger dan de gemiddelde prijs van Belpex DAM, 
maar het verschil met de prijs van Belpex DAM is gedaald 
van 2012 tot 2013. 
  

C.  Regels inzake zekerheid en betrouwbaarheid van het net 
en normen op het vlak van kwaliteit van de diensten en 
van de levering

In de loop van 2013 heeft de CREG initiatieven genomen met 
betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van het net.  

Na tussenkomst van de CREG hebben Elia en Electrabel in 
januari 2013 met succes een Black-Start test CooTihange uit
gevoerd waarbij hulpdiensten van Tihange opnieuw werden 
gevoed met in Coo geproduceerde energie. Deze test werd 
sinds 2007 niet meer uitgevoerd. De mobilisering van ver
schillende technische ploegen, verspreid over verschillende 

productie en transportsites om deze ongebruikelijke proce
dure uit te voeren, laat toe om het personeel beter voor te 
bereiden en verhoogt de slaagkans in noodsituaties. 

D.  Tijd door de transmissienetbeheerder genomen om aan
sluitingen en herstellingen uit te voeren (> 70 kV)  

In 2013 werden elf afnemers van de transmissienetbeheer
der Elia onderbroken tijdens negen afzonderlijke incidenten 
voor een totale duur van 7,06 uur. Op het federale trans
missienet was de AIT (Average Interruption Time) 2 minuten 
45 seconden, en de AID (Average Interruption Duration) 19 
minuten 48 seconden.

In 2013 waren er 61 incidenten op het transmissienet. Aan
gezien dit net vermaasd is, zorgen deze incidenten over het 
algemeen niet voor een onderbreking van de klant. In 48% 
van de gevallen was er een poging tot automatische weder
inschakeling. Deze pogingen tot automatische wederinscha
keling waren voor de netten 380kV en 220 kV in 100% van 
de gevallen succesvol en voor de netten 150 kV in 65% van 
de gevallen.  

In vier gevallen is een verbinding van het federale transmis
sienet meer dan 24 uur onbeschikbaar geweest. Deze ver
bindingen waren tussen 25 en 404 uur onbeschikbaar.

Tabel 3: Nietgewogen gemiddeld onevenwichtstarief voor de periode 20072013  

euro/MWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Injectie > afname 22,09 43,24 19,86 27,76 29,22 51,84 47,91

Injectie < afname 48,64 77,92 44,25 57,24 62,70 54,05 49,36
Bron: gegevens Elia

Figuur 3: Nietgewogen gemiddeld onevenwichtstarief en prijs Belpex DAM voor de periode 20072013 (in euro/MWh) 
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E.  De technische samenwerking tussen Europese transmis
sienetbeheerders en transmissienetbeheerders van an
dere landen

Op 6 november 2013 zijn EPEX Spot32 en Swissgrid, de be
heerder van het Zwitserse transmissienet voor elektriciteit, 
overeengekomen om samen te werken in de day-ahead 
marktkoppeling op de Zwitserse grenzen.

In 2013 bleef de Noorse transmissienetbeheerder Statnett 
SF actief in de NWEregio (NoordWestEuropa): zowel in 
de NWE day-ahead price coupling als in de intraday market 
coupling projecten, werkte Statnett samen met de andere 
transmissienetbeheerders.

F. Maatregelen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

De CREG heeft verschillende gevallen van opeenvolgende 
uitschakelingen van productieeenheden in zeer koude peri
odes geanalyseerd. 

Ze heeft hiervoor contact opgenomen met Elia en gevraagd 
om de aandacht van de producenten te vestigen op het be
lang van een optimale voorbereiding van de installaties om 
het hoofd te bieden aan een koudegolf.

De CREG heeft met Elia verschillende gevallen van uitscha
kelingen van offshore windmolenparken als gevolg van een 
overschrijding van de maximale windsnelheden besproken. 
Uit deze analyse is gebleken dat Elia in staat was dit pro
ductieverlies te voorzien, maar de verhoging van vermogen 
van de offshore windmolenparken brengt met zich mee dat 
de informatie en de actiemogelijkheden waarover Elia be
schikt, verbeterd moesten worden in geval van gelijktijdige 
uitschakeling van meerdere offshore windmolenparken. De 
CREG heeft Elia verzocht om samen met de exploitanten 
van deze parken de verschillende mogelijke oplossingen te 
bestuderen. 

Daarnaast heeft de CREG geverifieerd dat de procedure in 
geval van schaarste die in het noodplan is opgenomen, cor
rect wordt toegepast. Overeenkomstig het technisch regle
ment voor het beheer van het transmissienet en de toegang 
ertoe, dient de transmissienetbeheerder (Elia) deze proce
dure in samenwerking met de bevoegde minister, en dus de 
Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, op te stellen.

3.1.3.4. Netwerktarieven  

A. Transmissienet

a) Tariefmethodologie

Sinds de wijziging bij wet van 8 januari 2012 kent de elek
triciteitswet de bevoegdheid voor het vastleggen van de 
tariefmethodologie toe aan de CREG. De goedkeuringspro
cedure die daartoe in artikel 12 van de elektriciteitswet is 
voorzien, heeft evenwel betrekking op een zeer lange peri
ode. Daarom voorziet die wet, in afwachting van de goed
keuring van de tariefmethodologie in zijn artikel 12quater, § 
2 dat de CREG overgangsmaatregelen kan nemen. 

Zoals al vermeld in het jaarverslag 2012, had de CREG reeds 
op 24 november 2011 een besluit genomen tot vaststel
ling van voorlopige methoden voor het berekenen en vast
leggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting 
op en de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 
transmissiefunctie.  

Als gevolg van het arrest van het Hof van beroep van Brus
sel van 6 februari 2013 tot vernietiging van de tariefbeslis
sing van de CREG van 22 december 201133 moesten de 
voorlopige tariefmethoden van de CREG worden gewijzigd 
en in overeenstemming gebracht met de richtsnoeren uit 
artikel 12, § 5 van de elektriciteitswet.

Hiervoor werden de volgende stappen gezet:
  de goedkeuring door de CREG, op 28 februari 2013, van 

een ontwerp van besluit34 tot wijziging van het besluit van 
24 november 2011; 

  het houden van een openbare raadpleging van 1 tot en met 
15 maart over de voorgestelde wijzigingen;

  de goedkeuring door de CREG, op 28 maart 2013, van een 
besluit35 tot wijziging van het besluit van 24 november 
2011. 

Het is met toepassing van de zo gewijzigde voorlopige ta
rifaire methodologie dat Elia op 2 april 2013 een correctief 
tariefvoorstel heeft ingediend voor de regulatoire periode 
20122015, dat de CREG op 16 mei 2013 goedgekeurd heeft 
(zie punt b hierna). 

De CREG wil in de loop van 2014 een tariefmethodologie 
goedkeuren zoals bedoeld in artikel 12, §2 van de elektrici
teitswet, met het oog op de toepassing ervan voor de regu
latoire periode 20162019.

32. EPEX Spot beheert de day ahead (dag voor de volgende dag) elektriciteitsmarkten voor Frankrijk, Duitsland/Oostenrijk en Zwitserland.
33.  Beslissing (B)111222-CDC-658E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van de NV Elia System Operator voor de regulatoire periode 2012 -2015.
34.  Ontwerp van besluit (Z)130228-CDC-1109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 

voorwaarden inzake de aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie.
35.  Besluit (Z)130328-CDC-1109/3 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake 

de aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie.
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b) Evolutie van de tarieven

Het arrest van het Hof van beroep van Brussel van 6 februari 
2013 vermeld in punt a hierboven heeft de tariefbeslissing 
van de CREG van 22 december 2011 vernietigd.  Deze tarie
ven waren sinds 1 januari 2012 van kracht. 

Als gevolg van deze vernietiging diende de CREG volgens 
het arrest een nieuwe beslissing te nemen op basis van een 
aangepast tariefvoorstel van Elia.  

Op 2 april 2013 heeft Elia haar ‘aangepast‘ tariefvoorstel 
ingediend. 

Na diepgaande analyse ging de CREG akkoord met de voor
stellen van Elia om:
  voor het geheel van de regulatoire periode het tarief voor 

het gebruik van de infrastructuur door de producenten op 
nul vast te leggen;

  de volledige kost voor het gebruik van het net aan de afne
mers te factureren op basis van een getrapt tarief met de 
data van 1 juni 2013 en 1 januari 2014 als scharnierdatum;

  de kosten voor de ondersteunende diensten te herverde
len vanaf de tussentijdse scharnierdatum van 1 juni 2013 
en daarbij het bestaande onderscheid tussen de diensten 
die gericht zijn op het behoud van het evenwicht in de re
gelzone en de andere diensten te behouden, waarbij de 
kosten van de eerste groep gelijk worden verdeeld tussen 
producenten en afnemers en waarbij de kosten van de 
tweede groep geheel ten laste van de afnemers blijven.

De CREG deelt de mening van Elia dat er voor het geheel 
van een regulatoire periode gereguleerde nettarieven moe
ten voorhanden zijn en toegepast worden. Dit vereist gere
guleerde nettarieven die gelden vanaf 1 januari 2012 en die 
de volledige regulatoire periode dekken.

In haar beslissing36 van 16 mei 2013  keurde de CREG het 
correctief tariefvoorstel van Elia goed.

Als gevolg van de toepassing van tarieven vanaf 1 januari 
2012 en het gebruik van 1 juni 2013 en 1 januari 2014 als 
scharnierdata voor tariefaanpassingen, konden er in tegen
stelling tot de regulatoire periode 20082011 geen unieke,  
vlakke nettarieven worden goedgekeurd die geldig waren 
voor de hele regulatoire periode 20122015.

Bovendien kan de CREG krachtens artikel 12quater, § 2 van 
de elektriciteitswet en artikel 33 van de Voorlopige Tarifaire 
Methoden de tarieven van de transmissienetbeheerder 
in de loop van een regulatoire periode wijzigen, indien ze 
niet meer proportioneel zijn en/of discriminerend worden 
toegepast. 

Op 13 november 2013 heeft Elia bij de CREG een voorstel 
ingediend tot aanpassing vanaf 1 januari 2014 van een aan
tal tarieven voor openbaredienstverplichtingen en toeslagen 
vanaf 1 januari 2014.

Op basis van dit voorstel en de informatie waarover ze be
schikte, heeft de CREG beslist37 om de volgende waarden 
van de tarieven en toeslagen aan te passen vanaf 1 januari 
2014:  
  het tarief openbaredienstverplichting voor de financiering 

van de aansluiting van offshore windturbineparken;
  het tarief openbaredienstverplichting voor de financiering 

van de maatregelen ten gunste van rationeel energie
gebruik in Vlaanderen;

  de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in 
het Waals Gewest;

  de toeslag ‘wegenisretributie‘ in het Brussels Hoofdste
delijk Gewest.

De CREG heeft beslist om haar beslissing over de tarieven 
voor de openbaredienstverplichting voor de financiering van 
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië 
op te schorten. Het tarief van 2013 wordt voorlopig dus 
behouden.

De evolutie van de tarieflast voor de gebruikers van het 
transmissienet wordt weergegeven in tabel 4.

Deze evolutie wordt ook grafisch duidelijk weergegeven in 
figuur 4.

Voor een beter begrip van de reële tarifaire evolutie 2012
2015 heeft de CREG een weergave van het “gemiddelde 
20122015” toegevoegd, die vergelijking toelaat met het 
gemiddelde van de vorige regulatoire periode, “gemiddelde 
20082011.”
 

36.  Beslissing (B)130516-CDC-658E/26 betreffende het correctief tariefvoorstel van NV Elia System Operator van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 – 2015.
37.  Beslissing (B)121219-CDC-658E/28 over het voorstel van 13 november 2013 van Elia System Operator nv tot aanpassing vanaf 1 januari 2014 van de tarieven voor openbaredienstverplichtingen 

en van toeslagen en heffingen en van de vraag van Elia van 17 december 2013.
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Tabel 4: Tarieflastvan de transmissienetgebruikers in de perioden 20082011 en 20122015 (euro/MWh, exclusief btw)

NETKOST 
(GEBRUIK EN ONDERSTEU
NENDE DIENSTEN)
typeklanten  
(in euro/MWh)

Tarieven
20082011

(1)

Tarieven
112012 tot
3152013

(2)

Tarieven
162013 tot
31122013

(3)

Tarieven
20142015

(4)

Gemiddel
de tarieven
20122015

(5)

Gemiddel
de tarieven
20132015

(6)

 20132015
t.o.v.  
2012

(7) = (6)/
(2)%

20122015
t.o.v. 

20082011
(8) = (5)/

(1)% 

2012
t.o.v. 

20082011
(9) = (2) / 

(1)%

20122015
t.o.v.  
2012

(10) = (5) / 
(2)%

Volgens beslissing CREG
d.d.

658E/09
13122007

658E/19 
tot 26

22122011

658E/26
1652013

658E/26
1652013

658E/26
1652013

TYPEKLANT IN NETTEN 150-220-380 kV 

GEBRUIK VAN HET NET
Onderschreven vermogen
Systeembeheer
Totaal gebruik net

1,7423
0,5419
2,2842

1,8443
0,5542
2,3985

1,8443
0,5646
2,4089

2,2063
0,5646
2,7709

2,0253
0,5609
2,5862

2,0856
0,5632
2,6488

13%
2%
10%

16%
4%
13%

6%
2%
5%

9,81%
1,21%
7,83%

ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

1,0088 0,4301 1,2317 1,2317 0,9478 1,1204 160% 6% 57% 120,37%

TOTAAL 3,2930 2,8286 3,6406 4,0026 3,5340 3,7692 33% 7% -14% 24,94%

TYPEKLANT TRANSFORMATIE NAAR NETTEN 70-36-30 kV

GEBRUIK VAN HET NET
Onderschreven vermogen
Systeembeheer
Totaal gebruik net

2,8442
0,7774
3,6216

3,1695
0,8094
3,9789

3,1695
0,8213
3,9908

3,7916
0,8213
4,6129

3,4806
0,8171
4,2976

3,5842
0,8196
4,4039

13%
1%
11%

22%
5%
19%

11%
4%
10%

9,81%
0,95%
8,01%

ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

1,1175 0,5323 1,3339 1,3339 1,0500 1,2226 130% 6% 52% 97,26%

TOTAL 4,7391 4,5112 5,3247 5,9468 5,3476 5,6264 25% 13% -5% 18,54%

TYPEKLANT IN NETTEN 70-36-30 kV 

GEBRUIK VAN HET NET
Onderschreven vermogen
Systeembeheer
Totaal gebruik net

4,8453
1,1933
6,0386

4,8855
1,1606
6,0461

4,8855
1,1724
6,0579

5,8445
1,1724
7,0169

5,3650
1,1682
6,5332

5,5248
1,1708
6,6956

13%
1%
11%

11%
2%
8%

1%
3%
0%

9,81%
0,66%
8,06%

ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

1,4892 0,9489 1,7505 1,7505 1,4666 1,6392 73% 2% 36% 54,56%

TOTAAL 7,5278 6,9950 7,8084 8,7674 7,9998 8,3348 19% 6% -7% 14,36%

TYPEKLANT TRANSFORMATIE NAAR MIDDENSPANNING

GEBRUIK VAN HET NET
Onderschreven vermogen
Systeembeheer
Totaal gebruik net

6,0346
1,2910
7,3256

6,6918
1,5393
8,2311

6,6918
1,5495
8,2413

8,0053
1,5495
9,5548

7,3486
1,5459
8,8944

7,5675
1,5481
9,1156

13%
1%
11%

22%
20%
21%

11%
19%
12%

9,81%
0,43%
8,06%

ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

1,4877 0,9634 1,7650 1,7650 1,4811 1,6537 72% 0% 35% 53,74%

TOTAAL 8,8133 9,1945 10,0063 11,3198 10,3755 10,7692 17% 18% 4% 12,85%

Bron: CREG

Figuur 4: De totale netkosten per typeklant (in euro/MWh, exclusief btw) 

 Ondersteunende diensten        Gebruik van het net      Totaal voor gebruik & ondersteunende diensten Bron: CREG
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Offshore toeslag

Naar aanleiding van de wijziging van de elektriciteitswet 
door de programmawet (I) van 28 juni 2013 (zie punt 2.2. van 
dit verslag), heeft de staatssecretaris voor Energie de CREG 
gevraagd om een voorstel tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mecha
nismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen op te stellen.

De CREG heeft haar voorstel van koninklijk besluit van 4 juli 
201338 opgesteld, op basis waarvan een koninklijk besluit tot 
wijziging van voormeld koninklijk besluit van 16 juli 2002 op 
17 augustus 201339 werd afgekondigd.

Het nieuwe koninklijk besluit wijzigt zo de factureringsba
sis van de offshore toeslag (van de begrensde hoeveelheid 
afgenomen brutoelektriciteit naar de hoeveelheid netto
elektriciteit die elke eindklant afneemt voor eigen gebruik).  
Het legt eveneens, voor een duur van zes maanden (van 
1 juli 2013 tot 31 december 2013), een mechanisme vast 
voor de degressiviteit en de plafonnering van de toeslag 
ten voordele van de grote industriële verbruikers, via een 
gedeeltelijke terugbetaling van de bedragen die werden be
taald in het kader van de offshore toeslag. Aangezien deze 
verminderingen ten laste van de begroting van de staat zul
len worden genomen, heeft deze wijziging geen invloed op 
het eenheidsbedrag van de toeslag. De werking van deze 
degressiviteit verloopt op dezelfde manier als de degressivi
teit toegepast op de federale bijdrage elektriciteit.

Aangezien het voormelde koninklijk besluit van 17 augus
tus 2013 de berekeningsbasis voor de facturering van de 
offshore toeslag heeft gewijzigd, namelijk van de bruto be
grensde energie naar de netto afgenomen energie, heeft de 
CREG op 5 december 2013 een voorstel40 geformuleerd be
treffende de berekening van de toeslag bestemd om de re
ele nettokosten te compenseren die door de netbeheerder 
gedragen worden naar aanleiding van de aankoop en ver
koopverplichting van groenestroomcertificaten in 2014. Dit 
voorstel werd uitgewerkt op basis van het verslag van Elia 
van 13 september 2013 en van informatie ingewonnen bij de 
eigenaars van offshore windparken over hun toekomstige 
investeringen, hun werkelijke productie uit het verleden en 
hun voorspellingen voor hun productie in de toekomst. 

De CREG heeft voorgesteld om de waarde van deze offshore 
toeslag vast te leggen op 3,9132 euro/MWh. Dit bedrag 
houdt rekening met de beschikbare ramingen over het aantal 

groenestroomcertificaten dat in 2014 aan Elia zal worden ver
kocht en met het volume van de nettoafnames. De meeste 
geraamde aankopen voor 2014 betreffen groenestroomcerti
ficaten afgeleverd aan de offshore windparken. Een kleiner, 
maar stijgend deel van de aankopen betreft groenestroom
certificaten afgeleverd door de Waalse en Vlaamse overhe
den aan fotovoltaïsche installaties in die gewesten.

Dit resultaat is 1,70 euro/MWh (+ 77%) hoger dan het be
drag van de toeslag in 2013 van 2,2133 euro/MWh. De be
langrijkste reden van deze stijging is de verhoging in 2013 en 
begin 2014 van het geïnstalleerde vermogen van het wind
molenpark van Northwind (+ 0,96 euro/MWh) en de impact 
van de wijziging van de factureringsbasis: van de begrensde 
hoeveelheid brutoenergie naar de hoeveelheid nettoener
gie (+ 0,31 euro/MWh).

Het ministerieel besluit van 17 december 2013 tot het vast
leggen van de toeslag die in 2014 door Elia dient te worden 
toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloei
end uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene 
certificaten in 2014 (Belgisch Staatsblad van 20 december 
2013) stelt het bedrag van de voormelde toeslag vast op 
3,9132 euro/MWh, zoals voorgesteld door de CREG. 

c) Saldi

De beslissing41 van de CREG over de tariefsaldi van Elia voor 
het boekjaar 2012 werd genomen in uitvoering van artikel 
12quater, § 2 van de elektriciteitswet en met toepassing van 
de tariefmethode zoals gewijzigd door de beslissing van de 
CREG van 28 maart 2013 (zie punt 3.1.3.4.A.a van dit verslag). 
De CREG heeft aldus de saldi van Elia vastgelegd als een 
overschot van 28.536.133,14 euro voor het boekjaar 2012. Dit 
bedrag  neemt het karakter aan van een regulatoire schuld 
van Elia ten aanzien van de netgebruikers. 

Overeenkomstig het arrest van het Hof van beroep van 
Brussel van 6 februari 2013 (zie punt d hierna) en de tarief
beslissing van de CREG van 16 mei 2013 (zie punt b hiervoor) 
vertegenwoordigt het tariefsaldo van Elia van de periode 
vóór 1 januari 2013  een deficit van 9.928.000,00 euro; bij 
dit bedrag werd het bovenvermelde overschot voor 2012, 
de gevolgen van het voormelde arrest op de tarieven 
(deficit van 29.135.000,00 euro) en het tariefdeficit van 
9.329.422,26 euro dat bestond op het einde van 2011, in 
rekening gebracht.

38.  Voorstel (C)130704-CDC-1261 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.

39.  Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen (Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013).

40.  Voorstel (C)131205-CDC-1295.
41.  Beslissing (B)130704-CDC-658E/27 betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi, ingediend door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende het exploitatiejaar 2012 en zoals aange-

past door het aangepast tariefverslag. 
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d) Rechtspraak  

In de loop van 2013 heeft het Hof van beroep van Brussel 
een arrest uitgesproken over de tarieven voor de transmis
sie van elektriciteit (al aangehaald in punten b en c hiervoor). 
Het betreft een arrest van 6 februari 2013 dat werd uitge
sproken nadat ondernemingen die elektriciteit produceren 
verzoekschriften tot nietigverklaring hadden ingediend te
gen de beslissing (B)111222CDC658E/19 van de CREG van 
22 december 2011, betreffende de vraag tot goedkeuring 
van het aangepaste tariefvoorstel van Elia System Operator 
nv voor de regulatoire periode 20122015.

Het Hof heeft de beslissing van de CREG vernietigd om de 
volgende redenen:

  ten eerste schond de beslissing de wetten over het taal
gebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, 
aangezien uit de publicatie van deze beslissing bleek dat ze 
niet in het Frans en het Nederlands was opgesteld, maar 
wel vertaald van het Frans naar het Nederlands;

  voorts waren de injectietarieven uit de beslissing, die enkel 
golden voor de installaties voor elektriciteitsproductie die 
vóór 1 oktober 2002 in dienst waren gesteld, discrimine
rend en schonden ze de verordening (EU) nr. 838/2010 van 
23 september 2010 betreffende de vaststelling van richt
snoeren met betrekking tot het vergoedingsmechanisme 
tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschap
pelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering; 

  de tarieven van de ondersteunende diensten waren niet 
correct gemotiveerd, noch correct toegepast op de netge
bruikers die de kosten in verband met deze tarieven gene
reren en waren bijgevolg discriminerend en in strijd met 
het beginsel van kostenreflectiviteit;

  tot slot rekende de volume fee op een onwettige manier 
de kosten in verband met nietgereguleerde activiteiten 
door in de tarieven.

De CREG heeft een cassatieberoep ingediend tegen dit ar
rest. Op 31 december 2013 had het Hof van Cassatie zich 
hierover nog niet uitgesproken.

Na dit arrest heeft de CREG de beslissing (B)130516CDC
658E/26 goedgekeurd die het correctief tariefvoorstel van 
Elia System Operator nv van 2 april 2013 voor de regulatoire 
periode 2012–2015 betrof.

Er dienen ook drie arresten van de Raad van State van 28 
november 2013 te worden vermeld (nr. 225.617, 225.618 en 
225.619). Drie elektriciteitsproducenten hebben bij de Raad 
van State een verzoekschrift ingediend tegen beslissing 
(Z)111124CDC1109/1 van de CREG van 24 november 2011 
tot vaststelling van voorlopige methoden voor het bereke
nen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 
aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met 
een transmissiefunctie. Voor de drie voormelde arresten 
heeft de Raad van State het verzoek tot afstand aanvaard.

B. Distributienetten

a) Tariefmethodologie

De wet van 8 januari 2012 die de Europese richtlijn 2009/72/
EG in Belgisch recht omzet, bepaalt dat het vaststellen van 
een nieuwe tariefmethodologie een van de taken van de 
CREG is.  De publicatie van deze wet stond de procedure 
tot  vastlegging van een tariefmethodologie, waarmee de 
CREG eind 2011 was gestart, in de weg. 

De CREG ging immers uit van het principe dat de procedure 
om een goedgekeurde tariefmethodologie vast te leggen 
minstens 12 maanden in beslag nemen. Via haar beslissin
gen van 26 april 2012 heeft de CREG de toepassing van de 
tarieven 2012 verlengd tot en met 31 december 2014. Bijge
volg blijven de tarieven van de distributienetten voor 2012, 
2013 en 2014 op hetzelfde niveau.

De kosten die de distributienetbeheerder beschouwt als 
een gewone doorrekening in cascadevorm (bijvoorbeeld 
facturering van de kosten voor het gebruik van het transmis
sienet, heffingen en taksen) werden in 2013 evenwel aange
past aan de werkelijke te factureren bedragen en dit zal ook 
voor 2014 gebeuren.

Sinds 2012 en verdergaand in 2013 heeft de CREG werk 
gemaakt van het in kaart brengen van de te doorlopen pro
cedure en timing om tot een tariefmethodologie te komen 
die onder andere rekening houdt met richtsnoeren zoals 
voorzien in artikel 12bis, § 5 van de elektriciteitswet (artikel 
15/5bis van de gaswet).  

Daarenboven werkt de CREG sinds begin 2012 samen met 
de drie regionale regulatoren om de kennisoverdracht inzake 
distributienettarieven vlot te laten verlopen.  In het federaal 
regeerakkoord van 1 december 2011 werd de overdracht 
van de tarifaire bevoegdheid voor de distributienettarieven 
naar de gewesten immers opgenomen als onderdeel van de 
zesde staatshervorming.

Eind 2013 was er geen definitief goedgekeurde tariefmetho
dologie beschikbaar.

b) Evolutie van de tarieven  

De drie hiernavolgende tabellen geven een overzicht van de 
tariefevoluties tussen 2008 en 2013.

In april 2012 heeft de CREG de toepassing van de voor 2012 
goedgekeurde tarieven tot 31 december 2014 verlengd. Bijge
volg zijn de distributienettarieven tussen 2012 en 2013 niet ge
wijzigd, met uitzondering van de tarieven van RESA Electricité. 

De tarieven van RESA Electricité waren in 2013 lager dan 
in 2012. Deze daling kan worden verklaard door een daling 
van het onderschreven laagspanningsvermogen en de niet 
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gekapitaliseerde toeslag voor aanvullende pensioenlasten. 
Na een beslissing van het Hof van beroep van Brussel heeft 
RESA Electricité haar malus van 2008 in 2012 immers kunnen 
recupereren. In het kader van de hierboven aangehaalde be
vriezing van de tarieven heeft de CREG beslist om de goed
gekeurde tarieven voor 2012 in 2013 en 2014 te verlengen, 
behoudens recuperatie van de bonusmalus van 2008, om te 
vermijden dat die drie keer zou worden gerecupereerd.

In december 2012 heeft de CREG de vraag goedgekeurd 
van de Vlaamse distributienetbeheerders betreffende de 

installaties voor elektriciteitsproductie met een vermogen 
kleiner of gelijk aan 10 kW. Deze vraag bestond erin dat 
ofwel een slimme meter zou worden geplaatst om de af
name en de injectie van elektriciteit te meten, ofwel een 
vergoeding zou worden toegepast op deze installaties. Op 
27 november 2013 heeft het Hof van beroep van Brussel 
zijn arrest uitgesproken over het beroep dat werd ingediend 
door verschillende partijen, waaronder PVVlaanderen, de 
Vlaamse federatie van de fotovoltaïsche sector, tegen deze 
beslissing van de CREG (zie punt d  hierna).

euro/kWh Residentieel laagspanning  
3.500 kWh/jaar (1.600 normale uren, 1.900 daluren)

DNB 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20111 Δ 
2012/2011 2012 Δ 

2013/2012 2013

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

AIEG 0,0360 21,53% 0,0437 3,26% 0,0452 -1,55% 0,0445 0,18% 0,0445 0,00% 0,0445

AIESH 0,0574 18,67% 0,0681 2,22% 0,0696 1,15% 0,0704 -0,18% 0,0703 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0648

IDEG 0,0576 9,47% 0,0630 0,22% 0,0632 0,66% 0,0636 0,57% 0,0639 0,00% 0,0639

IEH 0,0481 17,92% 0,0567 -0,04% 0,0567 0,28% 0,0569 0,26% 0,0570 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0804

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

INTERENERGA 0,0607 0,00% 0,0607 0,00% 0,0607 3,46% 0,0628 9,32% 0,0687 2,02% 0,0701 0,00% 0,0701

INTEREST 0,0697 11,22% 0,0775 -0,44% 0,0771 1,15% 0,0780 0,44% 0,0784 0,00% 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 0,00% 0,0922

INTERLUX 0,0676 8,82% 0,0736 1,39% 0,0746 0,68% 0,0751 1,17% 0,0760 0,00% 0,0760

INTERMOSANE 0,0602 15,01% 0,0693 0,24% 0,0694 1,12% 0,0702 0,64% 0,0707 0,00% 0,0707

INTERMOSANE 
VL 0,0602 30,85% 0,0788 0,09% 0,0789 0,86% 0,0796 0,45% 0,0799 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0816

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

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

RESA 
Electricité5 0,0431 0,00% 0,0431 34,62% 0,0581 -0,96% 0,0575 9,02% 0,0627 -8,17% 0,0576

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

SIBELGA 0,0452 11,51% 0,0505 10,18% 0,0556 4,73% 0,0582 2,39% 0,0596 0,00% 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 0,00% 0,0728

SIMOGEL 0,0415 13,42% 0,0471 0,56% 0,0473 1,34% 0,0480 1,63% 0,0487 0,00% 0,0487

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

Gemiddelde 0,0528 9,64% 0,0577 2,09% 0,0587 2,38% 0,0601 19,99% 0,0676 6,91% 0,0708 -0,26% 0,0706

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven.
Tarieven exclusief btw, Eliaheffing 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 werd op 1 januari 2012 overgenomen door IVEG.
(3) DNB BA is een gesloten distributienet sedert 1 januari 2012.
(4) EV/GHA werd op 1 juli 2011 overgenomen door IVEG.
(5) Tarieven RESA Electricité 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien: opgelegde tarieven van 2008.
(6) Geldig sinds 1 mei 2012, voordien: opgelegde tarieven van 2008.

 

Bron: CREG

Tabel 5: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2013, exclusief btw 
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Tabel 6: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2013, exclusief btw 

euro/kWh Industriel 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 Δ 

2013/2012 2013

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

AIEG 0,0458 31,29% 0,0601 12,69% 0,0678 -0,77% 0,0672 1,24% 0,0681 0,00% 0,0681

AIESH 0,0601 -0,05% 0,0601 2,56% 0,0616 1,82% 0,0627 0,03% 0,0627 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0509

IDEG 0,0441 -5,27% 0,0418 0,81% 0,0421 1,18% 0,0426 0,11% 0,0427 0,00% 0,0427

IEH 0,0440 6,45% 0,0468 4,51% 0,0489 -2,48% 0,0477 0,23% 0,0478 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0449

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

INTERENERGA 0,0320 0,00% 0,0320 0,00% 0,0320 6,27% 0,0340 4,98% 0,0357 3,79% 0,0371 0,00% 0,0371

INTEREST 0,0531 0,89% 0,0536 2,43% 0,0549 3,13% 0,0566 -0,25% 0,0565 0,00% 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 0,00% 0,0479

INTERLUX 0,0486 -4,09% 0,0466 6,41% 0,0496 0,84% 0,0500 1,20% 0,0506 0,00% 0,0506

INTERMOSANE 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,01% 0,0557 0,00% 0,0557

INTERMOSANE 
VL 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,01% 0,0557 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0459

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

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

RESA 
Electricité5 0,0511 0,00% 0,0511 26,50% 0,0647 3,99% 0,0672 13,24% 0,0761 -8,75% 0,0695

SEDILEC 0,0399 3,96% 0,0415 1,83% 0,0423 1,28% 0,0428 0,35% 0,0430 0,00% 0,0430

SIBELGA 0,0588 -17,82% 0,0483 9,95% 0,0531 6,75% 0,0567 4,43% 0,0592 0,00% 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 0,00% 0,0553

SIMOGEL 0,0427 4,73% 0,0447 0,31% 0,0448 2,05% 0,0457 -0,17% 0,0457 0,00% 0,0457

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

Gemiddelde 0,0460 2,05% 0,0467 3,17% 0,0483 1,80% 0,0490 1,22% 0,0497 1,31% 0,0490 -0,49% 0,0487

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven.
Tarieven exclusief btw, Eliaheffing 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 werd op 1 januari 2012 overgenomen door IVEG.
(3) DNB BA is een gesloten distributienet sedert 1 januari 2012.
(4) EV/GHA werd op 1 juli 2011 overgenomen door IVEG.
(5) Tarieven RESA Electricité 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien: opgelegde tarieven van 2008.
(6) Geldig sinds 1 mei 2012, voordien: opgelegde tarieven van 2008.

Bron: CREG
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Tabel 7: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 t.e.m. 2013, exclusief btw 

euro/kWh Industriel 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 Δ 

2013/2012 2013

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

AIEG 0,0154 76,09% 0,0271 3,14% 0,0279 -1,75% 0,0274 0,73% 0,0276 0,00% 0,0276

AIESH 0,0237 0,68% 0,0239 2,65% 0,0245 1,98% 0,0250 0,22% 0,0250 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0176

IDEG 0,0164 -4,85% 0,0156 0,13% 0,0156 0,43% 0,0157 -0,53% 0,0156 0,00% 0,0156

IEH 0,0162 5,32% 0,0171 9,67% 0,0188 -8,29% 0,0172 -0,38% 0,0171 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0178

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

INTERENERGA 0,0116 0,00% 0,0116 0,00% 0,0116 35,57% 0,0157 10,82% 0,0174 5,42% 0,0183 0,00% 0,0183

INTEREST 0,0192 2,83% 0,0197 1,53% 0,0200 2,14% 0,0205 -0,90% 0,0203 0,00% 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 0,00% 0,0183

INTERLUX 0,0176 -5,47% 0,0166 5,24% 0,0175 -0,04% 0,0175 0,88% 0,0177 0,00% 0,0177

INTERMOSANE 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 -0,81% 0,0207 0,00% 0,0207

INTERMOSANE 
VL 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 -0,81% 0,0207 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 0,0175

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

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

RESA 
Electricité5 0,0169 0,00% 0,0169 38,23% 0,0234 4,44% 0,0244 9,25% 0,0267 -5,53% 0,0252

SEDILEC 0,0147 2,11% 0,0150 1,13% 0,0152 0,65% 0,0153 -0,15% 0,0153 0,00% 0,0153

SIBELGA 0,0175 -15,58% 0,0147 7,50% 0,0158 5,78% 0,0168 4,43% 0,0175 0,00% 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 0,00% 0,0197

SIMOGEL 0,0143 4,63% 0,0150 -0,09% 0,0150 1,56% 0,0152 -0,53% 0,0151 0,00% 0,0151

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

Gemiddelde 0,0163 4,24% 0,0169 3,04% 0,0175 6,84% 0,0184 7,30% 0,0191 3,82% 0,0194 -0,27% 0,0194

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven.
Tarieven exclusief btw, Eliaheffing 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 werd op 1 januari 2012 overgenomen door IVEG.
(3) DNB BA is een gesloten distributienet sedert 1 januari 2012.
(4) EV/GHA werd op 1 juli 2011 overgenomen door IVEG.
(5) Tarieven RESA Electricité 2010 geldig vanaf 1 oktober, voordien: opgelegde tarieven van 2008.
(6) Geldig sinds 1 mei 2012, voordien: opgelegde tarieven van 2008.

 

Bron: CREG

Tussen de verschillende distributienetbeheerders kun
nen aanzienlijke tariefverschillen worden vastgesteld. 
Deze verschillen worden enerzijds gerechtvaardigd door 
topografische en technische factoren die eigen zijn aan de 
bevoorrade gebieden, en anderzijds door de omvang van 

de openbaredienstverplichtingen en het feit of de wegenis
retributie 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.
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De drie hiernavolgende figuren geven de gemiddelde sa
menstelling van de distributienetkosten weer in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel.

c) Saldi

Begin 2011, 2012 en 2013 heeft de CREG van de distributie
netbeheerders de rapporten ontvangen betreffende de toe
passing van hun tarieven in 2010, 2011 en 2012. De CREG 
heeft geen enkele beslissing genomen over de gerappor
teerde saldi omwille van de volgende redenen:

  De wet van 8 januari 2012 hief het koninklijk besluit van 2 
september 2008 op “betreffende de regels met betrekking 
tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen 
en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het 
saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes 
en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van 
de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door 
de beheerders van distributienetten voor elektriciteit”, (dat 
onder andere de procedure voor de vastlegging van de 
saldi bevatte) en sindsdien werd geen enkele tariefmetho
dologie vastgelegd.

  Begin januari 2012 heeft de CREG, zowel van de gewes
telijke regulatoren als van alle distributienetbeheerders, 
brieven gekregen met de vraag om de voor 2012 goedge
keurde tarieven te verlengen voor de exploitatiejaren 2013 
en 2014 en dus geen andere beslissingen meer te nemen 
over regulatoire saldi.

  Bij gebrek aan een toepasbare tariefmethodologie zou 
de CREG zich niet kunnen uitspreken over een aan
vraag met betrekking tot saldi ingediend door een 
distributienetbeheerder.
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Figuur 6:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Wallonië in 2013 voor een Dcklant = 3.500 kWh/jaar 

(1.600 normale uren, 1.900 daluren) 

Figuur 7:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Brussel in 2013 voor een Dcklant = 3.500 kWh/jaar 

(1.600 normale uren, 1.900 daluren) 

Figuur 5:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkosten 

in Vlaanderen in 2013 voor een Dcklant = 3.500 kWh/

jaar (1.600 normale uren, 1.900 daluren) 
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Het Hof van beroep oordeelde, in het licht van de bezwaren 
geformuleerd in het arrest, dat het niet aan de CREG toe
kwam om nieuwe beslissingen in deze materie te nemen.

3.1.4. Grensoverschrijdende kwesties

3.1.4.1.  Toegang tot grensoverschrijdende 
infrastructuren 

In 2013 bleef de bruto elektriciteitsimport toenemen. De 
bruto fysische import bedroeg ongeveer 17,2 TWh in 2013 
tegenover 16,8 TWh in 2012 en de bruto fysische export de 
bruto fysische export namen toe tot ongeveer 7,6 TWh in 
2013, tegenover 6,9 TWh in 2012. De netto fysische import 
is in 2013 daarentegen licht gedaald tot ongeveer 9,6 TWh, 
tegenover 9,9 TWh het jaar ervoor.

De volgende figuur geeft de evolutie weer van de (gemid
delde maandelijkse) import en exportcapaciteit die ter be
schikking wordt gesteld van de day aheadmarkt, evenals 
het totale nettogebruik ervan. Uit deze figuur blijkt dat 2013 
net zoals 2012 extreme evoluties heeft gekend inzake het 
gebruik (nominatie) van de interconnectiecapaciteit: het ge
middelde maandelijkse maximumgebruik voor import was 
meer dan 2.000 MW tussen oktober 2012 en mei 2013, met 
een importrecord van 4.003 MW op 22 mei 2013 tussen 6 
en 7 uur ‘s morgens. Als we de gemiddelden bekijken, dan 
was de import in april 2013 (2.465 MW) iets lager dan in 
oktober 2012 (2.489 MW). De invoer in het jaar 2008 was 
gemiddeld nog steeds hoger dan in 2013. Deze situatie is 
voornamelijk het gevolg van de onbeschikbaarheid van twee 
kernreactoren, Doel 3 en Tihange 2, vanaf de maand augus
tus 2012 tot het begin van de maand juni 2013. 

De gemiddelde importcapaciteit is vanaf het einde van 2012 
tot het begin van het vierde kwartaal 2013 licht verminderd, 
want in afwezigheid van de twee kernreactoren en het 
eraan verbonden reactieve vermogen heeft Elia de totale in
voer beperkt. Het seizoenskarakter van de importcapaciteit 
(meer capaciteit in de winter en minder in de zomer) lijkt 
sinds 2011 minder uitgesproken. 

 

d) Rechtspraak  

Bij arrest van 27 november 2013 (nr. 2013/AR/26) heeft 
het Hof van beroep van Brussel elf beslissingen vernietigd 
waarin de CREG de aanvragen van Vlaamse distributienet
beheerders had goedgekeurd om voor de jaren 2013 en 
2014 een nettarief toe te passen voor de installaties voor 
decentrale productie met een vermogen gelijk aan of kleiner 
dan 10 kW en uitgerust met een terugdraaiende teller. In het 
jaarverslag 2012 van de CREG werd uiteengezet dat door 
deze goedkeuring een punt gezet werd achter een discri
minatie ten voordele van kleine installaties voor decentrale 
productie en de inkomstenderving kon worden gedekt die 
veroorzaakt werd door de toepassing van de tarieven op een 
hoeveelheid kWh die lager is dan de hoeveelheid die werke
lijk via de distributienetten wordt doorgevoerd. 

Deze beslissingen werden vernietigd op grond van de vol
gende overwegingen:

Het Hof van beroep was van mening dat de CREG, bij ge
brek aan een tariefmethodologie (het koninklijk besluit dat 
de tariefmethodologie bevatte, werd opgeheven bij wet van 
8 januari 2012), onmogelijk een beslissing tot invoering van 
een nieuw tarief kon nemen. 

Het Hof van beroep heeft eveneens geoordeeld dat de be
slissing van de CREG het beginsel van nietdiscriminatie 
schond; hiervoor baseerde het zich op de manier waarop 
de distributienetgebruikers door het technisch reglement 
voor de distributie van toepassing in het Vlaamse gewest, 
worden behandeld en het heeft hierbij vastgesteld dat de 
producenten die over een installatie met een laag vermogen 
(< 10kW) beschikken in dezelfde categorie vallen als netge
bruikers die enkel elektriciteit van het net afnemen. Volgens 
het Hof mocht de CREG deze kleine producenten derhalve 
niet anders behandelen dan de eindafnemers.

Het Hof oordeelde ook dat de beslissing van de CREG de 
bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de ge
westen schond. De gewesten zijn dienaangaande onder 
meer bevoegd voor het beheer van de distributienetten en 
de toegang ertoe. De Vlaamse regelgeving gaat er echter 
van uit dat elektriciteit die door de kleine producenten ‘op 
het net wordt geplaatst‘ niet als geïnjecteerde elektriciteit 
dient te worden beschouwd. Dit is nochtans wat de beslis
singen van de CREG, volgens het Hof ten onrechte, hebben 
gedaan.
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Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde export
capaciteit in 2013 met 150 MW is gedaald in vergelijking 
met 2012. De gemiddelde importcapaciteit is eveneens ge
daald. De gemiddelde nominatie (gebruik) is daarentegen in 
2013, net zoals in 2011 en 2012, negatief gebleven (wat wijst 
op een commerciële import) vergeleken met de positieve 
nominaties in 2009 en 2010 (wat wijst op een commerci
ele export). In 2013 voerde de Belgische regelzone dus nog 
meer nettoenergie in dan in 2012.   

Tabel 8:  Gemiddelde export en importcapaciteit en gemiddelde 

nominatie per jaar (MW)   

Jaar Gemiddelde 
export

capaciteit 

Gemiddelde 
import

capaciteit 

Gemiddelde 
nominatie 

nettoexport

2007 2.317 3.908 711

2008 2.242 3.882 1.212

2009 2.460 3.877 316

2010 2.558 4.023 23

2011 2.791 4.250 253

2012 2.971 4.245 1.050

2013 2.821 3.933 1.109

Gemiddelde 2.594 -4.017 -571
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

De volgende tabel geeft de evolutie weer van de maande
lijkse en jaarlijkse congestierentes. Uit deze tabel blijkt dat 
de marktspelers in 2013 jaarlijkse en maandelijkse capaciteit 
hebben kunnen verkrijgen voor een bedrag dat meer dan 33 
miljoen euro meer bedraagt dan het voorgaande jaar en zo 
hoger is dan het jaar 2007. 

De marktspelers verwachtten in 2013 dus grotere prijsver
schillen met Nederland en Frankrijk dan in 2012.

Tabel 9:  Jaarlijkse en maandelijkse congestierentes (in miljoen 

euro)  

Jaar Jaarlijkse 
veilingen

Maandelijkse 
veilingen

Totaal

2007 38,9 16,0 54,9

2008 27,1 11,6 38,7

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

2013 36,7 20,7 57,4
Bronnen: gegevens Elia, berekeningen CREG

Figuur 8: Beschikbaarheid en gebruik van de interconnectiecapaciteit van 2007 tot 2013 
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Ondanks de implementatie in november 2010 van de kop
peling van de markten van vijf landen van de CWEregio 
(Luxemburg, België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 
worden er nog steeds prijsverschillen tussen de day ahead 
beurzen vastgesteld. Deze verschillen wijzen op een verza
diging van de commerciële interconnectiecapaciteit tussen 
twee markten. De congestierentes zijn gelijk aan de som  
voor alle uren van een jaar  van het product van het prijsver
schil tussen beurzen en het volume commerciële capaciteit. 
Deze rentes geven een beeld van de ernst van de vastge
stelde congesties op de twee grenzen van België op D1. 

De evolutie van de commerciële congestierentes op D1 op 
de interconnecties in de periode 20072013 wordt getoond 
in de figuur hiernaast. Deze figuur toont de verderzetting 
van de aanzienlijke stijging t.o.v. 2010. Deze stijging is vanaf 
2012 sneller gegaan (68 miljoen euro) en bedroeg in 2013 
128 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 56,8% 
op jaarbasis in vergelijking met 2010. Dit wijst op een zwak
ke convergentie in 2013 van de prijzen tussen de beurzen 
van België, Nederland en Frankrijk. De congestierentes wer
den hoofdzakelijk gegenereerd door import vanuit Frankrijk 
(49%) en export naar Nederland (41%).

In februari 2012 werd er omwille van de koudegolf en de 
prijspieken in Frankrijk 15 miljoen euro gegenereerd door 
de export naar Frankrijk en in de laatste drie maanden van 
2012 werd er 21 miljoen euro gegenereerd door import van
uit Frankrijk omwille van de onbeschikbaarheid van de twee 
nucleaire centrales. Dit verklaart in 2013 85% van de con
gestierente voor import vanuit Frankrijk en dit voornamelijk 
in de maanden april tot juni.  

In 2013 zijn de congestierentes met Nederland gestegen 
met 116% in vergelijking met 2012, voornamelijk voor  
export, die 85% ervan vertegenwoordigt. De meeste con
gesties waren er in juni, juli en augustus 2013.

3.1.4.2.  Analyse van het investeringsplan van de trans-
missienetbeheerder dat de overeenstemming 
met het ontwikkelingsplan van het net in de 
hele Europese Gemeenschap dekt 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.4.2. van dit verslag.

3.1.4.3.  Samenwerking van de CREG (met inbegrip van 
de procedures voor de toewijzing van capaciteit 
en het congestiebeheer) met de andere regula-
toren en ACER  

De CREG werkte in 2013 op verschillende thema’s nauw 
samen met regulatoren uit andere Europese lidstaten,  met 
ACER alsook met de transmissienetbeheerders en de elek
triciteitsbeurzen. Meestal ging het hierbij om een voortzet
ting van het werk uitgevoerd tijdens voorgaande jaren. 

In afwachting van de implementatie van een mechanisme 
gebaseerd op de stromen, werken de Nederlandse regula
tor NMa en de CREG sinds 2012 intensief samen met het 
oog op het verbeteren van de methode voor de berekening 
van de vervoerscapaciteit op de interconnectie België
Nederland. Door deze nauwe samenwerking kon de day 
ahead- en intraday-interconnectiecapaciteit in december 
2012 en januari 2013 worden verhoogd. In 2013 werden de 

Figuur 9:  Dagelijkse congestierentes van de marktkoppeling (in 

miljoenen euro) 
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gesprekken tussen de CREG en Elia over de methode voor 
het berekenen van interconnectiecapaciteit voortgezet. In 
juli 2013 en oktober 2013 diende Elia achtereenvolgens een 
voorstel en een  aangepast voorstel in voor de berekenings
methode van de day ahead interconnectiecapaciteit op deze 
interconnectie. Begin 2014 zal de CREG hierover een beslis
sing nemen.

De lezer wordt verwezen naar punt 5.7.2. van dit verslag 
over de werkzaamheden van de CREG binnen ACER.

3.2. Mededinging

3.2.1.  Prijsmonitoring op groot- en 
kleinhandelsniveau

3.2.1.1. Studies uitgevoerd door de CREG in 2013  

Studie over een valorisatie van de Belgische elektrici-
teits- en aardgasmarkt in 2010  

Het doel van deze studie42 die in januari 2013 werd uitge
voerd,  was een aanzet te geven tot een valorisatie van de 
Belgische elektriciteits en gasmarkt enkel voor het jaar 
2010. De tweeledige structuur van deze studie bestaat uit 
een onderzoek van de energiemarkt in het algemeen en 
een valorisatie van de gas en elektriciteitsmarkten in het 
bijzonder. 

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de 
Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit in 2012   

Uit deze studie43 blijkt dat de verhandelde volumes op de 
Belpex DAM44 (16,5 TWh) in 2012 een recordhoogte be
reikten, aangezien ze 20% uitmaakten van de jaarlijkse 
elektriciteitsafnames van het net van Elia. Op de Belpex 
DAM bedroeg de elektriciteitsprijs in 2012 gemiddeld 
47,1 euro/MWh, tegenover 48,1 euro/MWh voor de APX 
POWER NLbeurs (Nederland), 47,1 euro/MWh voor de 
EPEX SPOT FRANKRIJKbeurs en 42,7 euro/MWh voor de 
EPEX SPOT DUITSLANDbeurs. 

De CREG heeft vastgesteld dat de volatiliteit van de DAM
prijs in 2012 dicht bij het niveau van 20092011 is gebleven. 
De liquiditeit van de markt is daarentegen licht gedaald in 
vergelijking met 2011. Wat de koppeling van de DAM betreft, 

was er minder convergentie van de prijzen tussen de landen 
van de CWEregio45 dan het vorige jaar. Dit kon trouwens 
gemeten worden door de congestierentes op dagbasis, die 
in 2012 voor alle grenzen samen goed waren voor 68 mil
joen euro, een zeer grote stijging ten opzichte van 2011 (37 
miljoen euro). Opvallend is dat het binnen de marktkoppe
ling de eerste keer is dat er gelijktijdig  negatieve prijzen 
werden vastgesteld in de landen van de CWEregio. Dit was 
onder andere het geval tijdens enkele uren op het einde van 
de maand december, als gevolg van de combinatie van een 
volgende factoren: de kerstvakantie, de zachte temperatu
ren voor het seizoen en een sterke windenergieproductie 
in Duitsland.

Op de continue intraday Belpex CIM46 werd in 2012 in to
taal 513 GWh verhandeld, wat 41% meer is dan in 2011. 
De prijs op de intradaymarkt bedroeg in 2012 gemiddeld 
51,5 euro/MWh. Sinds 14 maart 2012 zijn de Belgisch
Nederlandse intradaymarkt en de intradaymarkt van de 
Scandinavische regio47 gekoppeld. Deze evolutie is nog een 
stap in de verwezenlijking van een geïntegreerde Europese 
intradaymarkt.

Indien men de prijzen in België op de year aheadmarkt op 
lange termijn vergelijkt met die in Frankrijk, Nederland en 
Duitsland, dan blijkt dat de prijzen van de vier landen de 
voorbije jaren nauw bij elkaar lagen, maar dat er in de laatste 
maanden van 2012 een verschil was door de lagere prijzen 
in Duitsland en de hogere prijzen in Nederland. In december 
2012 betaalde men gemiddeld 49 euro/MWh voor een year 
aheadcontract in België, tegenover 51,8 euro/MWh in Ne
derland en 45,6 euro/MWh in Duitsland. 

De CREG heeft voor elk land van de CWEregio een diep
gaande analyse uitgevoerd van de factoren die een door
slaggevende invloed kunnen hebben op de elektriciteitsprijs 
op middellange termijn. Deze  analyse heeft aangetoond dat 
het voornamelijk de brandstofprijzen waren die de elektrici
teitsprijs hebben beïnvloed.

De studie heeft eveneens de import en exportcapaciteit van 
België geanalyseerd. De gemiddelde commerciële importca
paciteit bedroeg in 2012 4.244 MW en lag in de lijn van 2011, 
terwijl de gemiddelde commerciële exportcapaciteit in 2012 
daarentegen licht is gestegen tot 2.971 MW. Wat de commer
ciële uitwisselingen betreft, bleek België, net zoals Nederland 
een importland, in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland. 

42. Studie (F)130123-CDC-1173 over een valorisatie van de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt in 2010. 
43.  Studie (F)130530-CDC-1247 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2012.
44  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.
45.  De CWE-regio omvat Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.
46.  De Belpex CIM 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.
47.  Noorse regio: Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Estland en Duitsland.

CREG Jaarverslag 2013



35

3. Elektriciteitsmarkt

Wat de balancing betreft (evenwicht tussen de afnames en in
jecties op het net), heeft de CREG vastgesteld dat de transmis
sienetbeheerder Elia in 2012 geconfronteerd werd met een 
groter onevenwicht  (1,2 TWh) dan in het vorige jaar (1,1 TWh). 
Dit kwam voornamelijk door regelingen die nodig waren in ver
band met overschotten op het net ‘s middags of ‘s nachts.

Studies over de mechanismen voor de vastlegging van 
de energieprijzen die van kracht waren in 2012 in de con-
tracten voor de levering van elektriciteit aan de grote in-
dustriële afnemers van Electrabel en EDF Luminus

De CREG heeft in 2013 twee studies48 uitgevoerd over de 
elektriciteitslevering aan de consumenten die in België be
schikken over een afnamepunt met een jaarlijks verbruik 
van meer dan 10 GWh of dat een vermogen van meer dan 
5 MW vergt. De CREG schetst daarin een stand van zaken 
aangaande de mechanismen voor de vastlegging van de 
‘energieprijs‘ op basis waarvan de grote Belgische indu
striële afnemers in 2012 werden gefactureerd. Deze stand 
van zaken berust op een analyse van de verschillende com
ponenten van de energieprijs opgenomen in de leverings
contracten actief in 2012 bij de voornaamste leveranciers 
in dit marktsegment, namelijk Electrabel en EDF Luminus. 
Het doel van deze studies is te bepalen wat de belangrijkste 
factoren zijn die de ‘energieprijs‘ die aan de Belgische grote 
industriële afnemers werd gefactureerd, hebben beïnvloed 
en nog zullen beïnvloeden in de toekomst. 

In het kader van deze analyse van de leveringscontracten 
aan de grote industriële afnemers en in het verlengde van 
de analyse van de algemene voorwaarden van EDF Lumi
nus die vorig jaar werd uitgevoerd, heeft de CREG vastge
steld dat de bepalingen van artikel 3.2. van de algemene 
voorwaarden van Eneco, artikel 2.3. van de algemene voor
waarden van E.ON, evenals de bijzondere bepalingen in de 
meeste contracten van Electrabel, eveneens manifest in 
strijd waren met de regels van het mededingingsrecht en/of 
met artikel 15, § 3 van de elektriciteitswet die bepalen dat 
de niethuishoudelijke afnemers die op het transmissienet 
zijn aangesloten, het recht hebben om met verschillende le
veranciers tegelijk contracten af te sluiten.

Deze contractuele voorwaarden bepaalden inderdaad dat 
de afnemers aangesloten op het transmissienet zich uitslui
tend bij de betrokken leverancier moesten bevoorraden en, 
voor sommige afnemers, dat de energie aangekocht door 
de afnemer niet aan derden mocht worden geleverd. Nadat 
de CREG hen op de hoogte had gebracht van deze schen
dingen, hebben deze drie leveranciers uit eigen beweging 
hun algemene voorwaarden gewijzigd om ze in overeen
stemming te brengen met de regels van het mededingings
recht en de elektriciteitswet.
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48.   Studie (F)131205-CDC-1260 betreffende de vaststellingsmechanismen voor energieprijzen die in 2012 toegepast werden binnen de contracten voor elektriciteitslevering aan grote industriële 
klanten van Electrabel nv. Studie (F)131205-CDC-1276 betreffende de vaststellingsmechanismen voor energieprijzen die in 2012 toegepast werden binnen de contracten voor elektriciteitslevering 
aan grote industriële klanten van EDF Luminus nv.

49.  Studie (F)130822-CDC-1271 over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen.
50. De all-in prijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-in tarief van mei 2013 te komen. 
 

Studie over de componenten van de elektriciteitsprijzen 
tussen januari 2007 en mei 2013

Deze studie49, uitgevoerd in augustus 2013, analyseert de evo
lutie van de elektriciteitsprijs gefactureerd aan de afnemers 
voor de periode januari 2007 tot mei 2013 en preciseert de bij
dragen van de verschillende componenten in de prijsevoluties.

De prijs gefactureerd aan de eindgebruiker is gestegen met 
215,45 euro (+42,97%) in Vlaanderen, met 192,18 euro 
(+31,90%) in Wallonië en 124,04 euro (+21,19%) in Brussel 
voor een huishoudelijke afnemer (afnemer type Dc: 
3.500 kWh/jaar waarvan 1.600 kWh/jaar in de normale uren 
en 1.900 kWh/jaar in de daluren) in de periode januari 2007
mei 2013. Onderstaande figuur50 geeft de oorzaak van deze 
tarifaire stijgingen weer.
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De belangrijkste drivers van de prijsstijging zijn het 
distributie nettarief, de energieprijs en de btw. 

Het distributienettarief is gestegen met 145,73 euro 
(+97,65%) in Vlaanderen, met 48,31 euro (+31,73%) in Wal
lonië en met 67,49 euro (+47,81%) in Brussel.  Dit is onder 
meer te wijten aan de gestegen kosten voor openbare
dienstverplichtingen (onder andere de hoge kosten verbon
den aan de opkoopverplichting van groenestroomcertificaten 
in Vlaanderen), de gestegen energiekosten voor het com
penseren van de netverliezen en de invoering van de 
meerjarentarieven. 

Het transmissietarief is verhoogd met 3,18 euro (+12,67%) 
in Vlaanderen en met 4,78 euro (+18,09%) in Brussel, ter
wijl het met 1,10 euro (3,02%) gezakt is in Wallonië.

De energieprijs is gedaald met 5,35 euro (2,83%) in Vlaan
deren en gestegen met 9,52 euro (+3,63%) in Brussel en 
Wallonië. Leveranciers gaan niet over tot een regionale prijs
zetting; het verschil tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië 
wordt verklaard door de toekenning van gratis kWh in Vlaan
deren.  Deze stijging van de energieprijs is te wijten aan de 
evolutie van de indexen en de prijzen op de internationale 
energiemarkten.

De openbare heffingen ondergingen eveneens een be
langrijke evolutie. Ze zijn met 2,39 euro (9,53%) gedaald 
in Vlaanderen en gestegen met 69,19 euro (+394,96%) in 
Wallonië en met 17,55 euro (+45,03%) in Brussel. De fe
derale bijdrage is verdubbeld sinds 2007 en nieuwe toesla
gen zoals de toeslag voor groenestroomcertificaten en de 
toeslag voor de financiering van de aansluiting van offshore 
windturbineparken dragen ook bij tot deze stijging. De com
ponent hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 
is fors toegenomen door de stijging van de quotaverplich
tingen. Het gaat om 36,62 euro (+179,56%) in Vlaanderen, 
32,89 euro (+141,23%) in Wallonië en 3,17 euro (+38,20%) 
in Brussel. De component btw en energiebijdrage is geste
gen met 37,67 euro (+40,19%) in Vlaanderen, 33,35 euro 
(+30,10%) in Wallonië en 21,53 euro (+19,88%) in Brussel.

De prijs aan de eindconsument voor een afnemer op mid
denspanning (afnemer type Ic1: 160.000 kWh/jaar waar
van 135.000 kWh/jaar in de normale uren en 25.000 kWh/
jaar  in de daluren) is gedaald met 1.895,38 euro (8,41%) 
in Brussel en gestegen met 3.140 euro (+14,34%) in Wal
lonië en 129,68 euro (+0,60%) in Vlaanderen. Dezelfde 
oorzaken als bij residentiële afnemers liggen aan de basis 
hiervan. De energieprijs is echter gedaald met 2.899,17 
euro (20,95%).  Dit komt door de structuur en de indexe
ringsparameters van de tarieven, die erg verschillend zijn 
van die voor afnemers op laagspanning.
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3.2.1.2. Vangnet  

Het vangnetmechanisme dat op 1 januari 2013 volledig tot 
uitvoering kwam, heeft als voornaamste doel de door de 
leveranciers aan de particulieren en aan de bedrijven voor
gestelde energieprijzen binnen het gemiddelde van onze 
buurlanden te brengen (Duitsland, Frankrijk, Nederland).  
Daartoe werden volgende maatregelen ingevoerd:

  De oprichting binnen de CREG van een databank met daar
in een overzicht van alle prijsformules voorgesteld door 
leveranciers aan huishoudelijke afnemers en kmo’s. Deze 
databank moet de CREG in staat stellen om de bereke
ningsmethodologie van de energieprijzen te registreren, 
alsook een inzicht te krijgen in de gebruikte parameters en 
indexeringsformules.

  Het beperken van de indexering van variabele prijsformu
les tot vier keer per jaar (steeds aan het begin van een 
trimester) in plaats van maandelijkse indexeringen. Deze 
indexering is onderworpen aan de controle van de CREG.
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  De toetsing van de door de leveranciers gebruikte indexe
ringsformules aan een lijst van criteria die bij koninklijk be
sluit51 worden vastgelegd, om zo te komen tot transparante 
en beursgerelateerde parameters in plaats van parameters 
die de leveranciers zelf ontwikkeld hebben en die veelal 
gelinkt zijn aan eigen  productie en exploitatiecriteria.

  Een permanente vergelijking van de energieprijzen in Bel
gië met die in onze buurlanden. Deze vergelijking gebeurt 
door de CREG en wordt gebruikt bij de analyse van een 
aangekondigde prijsverhoging door de leveranciers.

Het vangnetmechanisme geldt tot 31 december 2014. De 
Koning kan dit niettemin met een nieuwe termijn van drie 
jaar verlengen, op basis van een rapport opgesteld door de 
CREG en de Nationale Bank van België (NBB).  De Koning 
kan eveneens op elk moment besluiten om aan het mecha
nisme een einde te maken als het belangrijke marktversto
rende effecten heeft; in dit opzicht staan de CREG en de 
NBB in voor een permanente monitoring van het mecha
nisme. In het kader van deze permanente opvolging zullen 
de CREG en de NBB in het eerste trimester van 2014 een 
jaarlijks verslag opstellen inzake mogelijke marktverstoren
de effecten.

Databanken met de energieprijzen

Sinds 2012 (zie jaarverslag 2012, pagina 25) legt de CREG 
voor elke leverancier die in België actief is en in overleg met 
hen, voor elk variabel contracttype alsook voor elk nieuw 
contracttype, een databank aan om de methodologie te re
gistreren voor de berekening van de variabele energieprij
zen, waaronder de indexeringsformules en de parameters 
die ze hanteren. Hiertoe en om deze databank uptodate 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 bestanddelen van de prijsformule van de energiecom
ponent (abonnement, indexeringsparameters en bijhorende 
coëfficiënten, bijdragen hernieuwbare energie en warm
tekrachtkoppeling) worden afzonderlijk opgenomen in de 
databank. De energiecomponent van de jaarfactuur wordt 
vervolgens berekend voor bepaalde types afnemers52 aan 
de hand van een relevant jaarverbruik.

De resultaten worden aan de hand van steekproeven ver
geleken met de resultaten uit de berekeningsmodules van 
de leveranciers en de bestaande prijsvergelijkingsmodules.

De CREG voert eveneens een permanente vergelijking uit 
van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit 
en aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s met 
het gemiddelde van de energiecomponent in de buurlanden.

In het kader van haar algemene controletaken en de regu
lering van het vangnet in het bijzonder heeft de CREG in 
2012 bovendien een permanente databank uitgewerkt met 
de energieprijzen in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Ne
derland) en het Verenigd Koninkrijk. 

Naast de energiecomponent volgt de CREG op die manier 
sinds 2012 maandelijks de all-in prijzen (totaalfactuur) in Bel
gië 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 voor 2013 wer
den geïllustreerd en besproken in de maandelijkse publica
tie getiteld “Overzicht en evolutie van de elektriciteits en 
aardgasprijzen voor de huishoudelijke afnemers en kmo’s”. 

Tussen januari 2013 en  december 2013 evolueert de Belgi
sche elektriciteits en gasmarkt voor huishoudelijke  verbrui
kers als volgt:

  Over de volledige periode waren vijf leveranciers actief in 
Brussel (net zoals in 2012), acht in Wallonië (net zoals in 
2012) en 12 in Vlaanderen (twee meer dan in 2012).

  Tussen januari en december 2013 hebben de actieve le
veranciers ook meer producten aangeboden dan in 2012:

  •  elektriciteit: van 34 naar 40 producten in Vlaanderen, van 
32 naar 35 in Wallonië en van 14 naar 17 in Brussel;

  •  aardgas: van 32 naar 35 producten in Vlaanderen, 30 in 
Wallonië en van 11 naar 14 in Brussel.

  Het elektriciteitsaanbod bestaat voor 30% tot 40% uit va
riabele producten, terwijl dit voor aardgas het geval is voor 
meer dan de helft van het aanbod.

De analyse van de energiecomponent en de permanente 
vergelijking van de prijzen tussen België en de buurlanden, 
zoals geïllustreerd in de hiernavolgende figuren, tonen aan 
dat de implementatie van het vangnetmechanisme ervoor 
heeft gezorgd dat de Belgische energieprijzen en de prijzen 
van de buurlanden zich naar elkaar toe bewegen. Een ver
dere opvolging blijft weliswaar noodzakelijk. 

51.  Koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers (Belgisch Staatsblad van 
15 januari 2013).

52.  Elektriciteit residentiële afnemer: 3.500 kWh/jaar, enkelvoudige meter en elektriciteit kmo: 50.000 kWh/jaar, enkelvoudige meter - Aardgas residentiële afnemer: 23.260 kWh/jaar en aardgas 
kmo: 100.000 kWh/jaar. 
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Figuur 12: Maandelijkse evolutie van de elektriciteitsprijs in 2013 voor een huishoudelijke typeklant = 3.500 kWh/jaar (energiecomponent)  

Figuur 13: Maandelijkse evolutie van de aardgasprijs in 2013 voor een huishoudelijke typeklant = 23.260 kWh/jaar (energiecomponent)  
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Controle van de criteria van de prijsindexering  

Per kwartaal en per leverancier neemt de CREG een beslis
sing waarin ze vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent in contracttypes met variabele energie
prijs aangeboden aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s 
correct werd toegepast. Daarenboven stelt de CREG vast of 
voormelde indexeringsformule conform de exhaustieve lijst 
van toegelaten criteria is uit het voormelde koninklijk besluit 
van 21 december 2012.

Op 31 december 2013 gebruikten de leveranciers dertien 
verschillende indexeringsparameters. Deze dertien indexe
ringsparameters werden gebruikt in contracttypes met een 
variabele energieprijs van acht leveranciers, die via het vang
netmechanisme allemaal contracttypes met een variabele 
energieprijs bij de CREG hebben aangemeld.

Na analyse stelde de CREG vast dat de voormelde indexe
ringsparameters en ook de daaruit resulterende indexerings
formules op de tarieffiches werden opgenomen conform de 
exhaustieve lijst van toegelaten criteria.
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De CREG heeft de evolutie van de indexeringsparameters 
geanalyseerd en de correctheid van de gegevens onder
zocht. De waarden zoals berekend door de CREG, kwamen 
overeen met de waarden die de leveranciers hanteerden op 
de tarieffiches. 

Tot slot heeft de CREG deze waarden toegepast op de 
bijhorende prijsformules en vergeleken met de prijzen 
vermeld op de tarieffiches. De CREG stelde voor elke le
verancier vast dat de prijzen vermeld op hun tarieffiches 
voor de energiecomponent  een correcte weergave waren 
van de toepassing van de prijsformules met de bijhorende 
indexeringsparameters. 

De leveranciers hebben de indexeringsformules van de con
tracttypes met een variabele energiecomponent dan ook  
correct toegepast.

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

3.2.2.1. Opgevraagde elektrische energie

Volgens de aan de CREG overgemaakte gegevens is de 
belasting53 van het Elianet54 – zonder pompverbruik door 
de pompcentrales, met andere woorden de nettoafname 

plus de netverliezen – geraamd op 80.558 GWh in 2013, 
tegenover 81.708 in 2012. Dit betekent voor het tweede 
opeenvolgende jaar een vermindering van de jaarlijkse 
belasting met ongeveer 1,4%. Deze belasting stemt over
een met het laagst geobserveerde niveau van de zeven 
laatste jaren. Het piekvermogen op kwartierbasis wordt 
geschat op 13.446 MW voor 2013, tegen 13.369 MW in 
2012 (Bron: Elia, voor 2013: voorlopige gegevens, februari 
2014). 

Onderstaande figuur geeft per jaar een overzicht van de 
gemiddelde afname op maandbasis in de regelzone van 
Elia voor de jaren 2007 tot 2013. Na een scherpe terugval 
van de elektriciteitsafname vanaf oktober 2008 ten gevol
ge van de economische crisis, die zich heeft verdergezet 
in 2009, had deze afname zich begin 2010 hersteld. Voor 
het jaar 2013 werden sinds mei de laagste gemiddelde 
maandelijkse afnames van de bekeken periode opgete
kend. Het gemiddelde jaarverbruik van 2013 is ook lager 
dan dat van de zes vorige jaren. Deze cijfers zijn niet ge
wogen naar meteorologische gegevens.

In deze gegevens wordt er niet helemaal rekening gehou
den met de lokale productie van sites aangesloten op het 
Elianet. Synergrid heeft deze lokale productie op 9,0 TWh 
geschat in 2013 (9,9 TWh voor 2012), zijnde een daling 
van 9,1% vergeleken met 2012. 
 
 
 

53   De belasting van het Elia-net is gebaseerd op de injecties van elektrische energie in het Elia-net. Ze omvat de nettoproductie van de (lokale) centrales die injecteren aan een spanning van 
minstens 30 kV en de balans van de invoer en uitvoer. De productie-installaties die aangesloten zijn op een spanning van minder dan 30 kV in de distributienetten, worden enkel meegerekend 
voor zover een netto-injectie op het Elia-net wordt gemeten. De energie die nodig is voor het oppompen van water in de opslagbassins van de pompcentrales aangesloten op het Elia-net, wordt 
afgetrokken. De injecties van de decentrale productie-eenheden aangesloten op een spanning lager dan 30 kV in de distributienetten zijn niet opgenomen in de belasting van het Elia-net.

54  Het Elia-net omvat de netten op een spanning van minstens 30 kV in België, alsook het net van Sotel/Twinerg in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg.

Figuur 14: Gemiddelde belasting op maandbasis op het Elianet van 2007 tot 2013 

Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG
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3.2.2.2. Marktaandeel van de productiegroothandel

De volgende tabel geeft een raming, zowel in absolute 
waarden (in GW) als in relatief aandeel van het Belgische 
marktaandeel in de productiecapaciteit van elektriciteit op 
het einde van ieder jaar. 

Uit de tabel blijkt dat Electrabel nog steeds een groot 
marktaandeel (67%) in de totale productie bezit, hoewel dit 
marktaandeel de voorbije jaren gekrompen is. De tweede 
belangrijkste speler is EDF Luminus, met een marktaandeel 
van 15% aan productiecapaciteit.  De derde belangrijkste 
marktspeler in België is de onderneming E.ON, die 7% van 
de productiecapaciteit heeft verworven.  De vierde en vijfde 
spelers zijn TPower en Enel die elk over een STEGcentrale 
met een capaciteit van iets meer dan 400 MW beschikken. 
Een stoom en gasturbine van deze omvang vertegenwoor
digt iets minder dan 3% van het Belgische vermogen. 

De HHI, een vaak gebruikte concentratieindex, daalde licht 
in 2013, maar blijft met een waarde van 4.700 zeer hoog. 
Ter vergelijking: een markt wordt beschouwd als zeer ge
concentreerd wanneer de HHI gelijk is aan 2.000 of meer.

Tabel 11 geeft dezelfde raming weer, maar op vlak van effec
tief geproduceerde energie. Globaal hebben de eenheden 
die op het net van Elia zijn aangesloten in 2013 bijna 70,6 
TWh opgewekt. Dit is een kleine daling in vergelijking met 
2012, het jaar waarin er een zeer sterke daling was (10,5%) 
in vergelijking met 2011. De onbeschikbaarheid van twee 
kerncentrales, Doel 3 en Tihange 2, vanaf de maand augus
tus 2012 tot het begin van de maand juni 2013 is hiervan de 
belangrijkste oorzaak. Deze twee eenheden hadden in die 
twee jaar tijd jaarlijks 7 TWh extra kunnen produceren. EDF 
Luminus ondervond ook gevolgen van de onbeschikbaar
heid van deze twee kerncentrales.

Hoewel ze heel sterk blijft, is de dominante positie van Elec
trabel in 2013 nog licht verminderd op het vlak van geprodu
ceerde energie.

Tabel 10: Marktaandelen van de groothandel in de productiecapaciteit van elektriciteit   
 

(GW) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Electrabel 13,1 13,6 12,0 11,5 11,2 10,9 10,0 85% 85% 74% 70% 68% 67% 67%

EDF Luminus* 1,9 2,0 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 12% 12% 14% 14% 14% 14% 15%

E.ON* 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 0% 0% 8% 8% 8% 8% 7%

TPower 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3%

Enel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0% 0% 0% 0% 2% 2% 3%

Andere (< 2%) 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6%

Totaal 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,2 14,9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.380 7.300 5.750 5.150 4.830 4.710 4.700
 
* De aandelen van SPE en EDF werden vanaf 2010 samengevoegd wegens de overname van SPE door EDF.

Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Tabel 11: Marktaandelen van de groothandel in de geproduceerde energie  

Geproduceerde energie  (TWh) Marktaandeel

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Electrabel 71,4 65,9 69,4 62,4 58,0 49,9 48,9 86% 85% 81% 72% 72% 70% 69%

EDFLuminus* 9,4 9,6 12,2 12,1 9,3 8,6 9,0 11% 12% 14% 14% 12% 12% 13%

Eneltrade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 1,4 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2%

E.ON* 0,0 0,0 1,3 8,8 8,5 7,8 7,0 0% 0% 2% 10% 11% 11% 10%

Andere  (<2%) 2,1 2,2 2,6 3,0 4,3 4,1 4,4 3% 3% 3% 3% 5% 6% 6%

Totaal 82,9 77,8 85,5 86,4 80,1 71,7 70,6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.550 7.350 6.800 5.530 5.490 5.110 5.070

* De aandelen van SPE en EDF werden vanaf 2010 samengevoegd wegens de overname van SPE door EDF.
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG
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3.2.2.3. Uitwisseling van energie  

Marktreglement van Belpex  

Belpex werd in januari 2006 opgericht om de Belgische elek
triciteitsbeurs te organiseren, een platform waarop transac
ties worden afgesloten met betrekking tot de verhandeling 
van elektriciteit die te leveren is door middel van injecties 
en/of afnames in de Belgische regelzone. Tegelijkertijd werd 
de eerste marktkoppeling tussen Nederland, België en 
Frankrijk gelanceerd. 

Naar aanleiding van verschillende geplande projecten waar
aan ze meewerkt, waaronder de invoering in de zone Noord
WestEuropa (NWE) van het Euphemiaalgoritme voor de 
marktkoppeling via prijzen en de implementering van een 
flow-based marktkoppeling in de CWEregio, (zie punt 
3.1.4.3. van dit verslag), heeft Belpex een voorstel om het 
marktreglement te wijzigen ingediend bij de CREG, die een 
positief advies55 aan de staatssecretaris voor Energie heeft 
overgemaakt. 

Het marktreglement werd gewijzigd om gelinkte blokor
ders en exclusieve blokorders toe te laten, om een toewij
zingsmethode voor de flow-based  transmissiecapaciteit te 
implementeren en om de duidelijkheid te geven over de mo
gelijkheden om het Belpex DAMorderboek in uitzonderlijke 
omstandigheden te heropenen. 

CWE-marktkoppeling

Ondanks de progressieve marktkoppeling is er duide
lijk geen prijsconvergentie in de CentraalWestEuropese 
(CWE) regio, vooral in de loop van de twee voorbije jaren. 
Dit kan verklaard worden door verschillende factoren, zoals 
bijvoorbeeld de stillegging van twee Belgische kerncentra
les gedurende bijna een jaar (zie punt 3.2.2.2. van dit ver
slag) en de problematiek van de loop flows. 

In de bestudeerde periode (20072013) werden de hoogste 
gemiddelde prijzen in de CWEregio opgetekend in 2008, 
een jaar waar de tarieven de pan uit rezen, maar ook het eer
ste jaar van de financiële en economische crisis. Vervolgens 
zijn de gemiddelde prijzen gedaald en bereikten ze in België 
en Nederland hun laagste niveau in mei 2009 en in Frankrijk 
en Duitsland in juni 2013. Het sterkste prijsverschil in de be
studeerde periode werd vanaf juni 2012 vastgesteld. De drie 
voorbije jaren was de gemiddelde jaarprijs van Nederland sy
stematisch hoger dan die van België, Frankrijk en Duitsland, 
met uitzondering van de gemiddelde prijs van Duitsland in 
2011. In Duitsland is de gemiddelde prijs sterk gedaald en 
de zeven voorbije jaren bereikte hij een minimumniveau. 
De groothandelsprijzen op de kortetermijnmarkt zijn in Bel
gië, Frankrijk en Nederland enkele euro’s/MWh gedaald. In 
Duitsland is de gemiddelde prijs op twee jaar tijd daaren
tegen gedaald met 13,87 euro. Op de beurzen BELPEX en 
APX is de gemiddelde jaarprijs tussen 2011 en 2013 bijna 
niet gewijzigd. Dit was niet het geval op Powernext en EEX, 
waar er een duidelijke daling was.

Met uitzondering van de maand februari 2012, waarin het 
zeer koud was, was er vanaf juli 2010 twee jaar lang een 
sterke convergentie tussen de Belgische en Franse prijzen. 
Vanaf augustus 2012 daalde de convergentie van de tarie
ven echter maand na maand. Over het algemeen waren de 
prijzen in de CWEregio (BE=NL=FR=GE) 12,5% van de tijd 
gelijk. Het gaat om een nieuwe en belangrijke daling in ver
gelijking met de twee vorige jaren, toen de prijzen respec
tievelijk tijdens bijna twee derde en de helft van de tijd gelijk 
waren.

In 2013 werd er geen hoge prijspiek vastgesteld zoals in 
februari 2012, waar de prijspiek het gevolg was van de kou
degolf, ondanks de onbeschikbaarheid van twee Belgische 
nucleaire centrales. Dankzij de koppeling met de buitenland
se markten zijn de Belgische kortetermijnprijzen vrij stabiel 
gebleven, maar ze hebben de dalende tendens van Frankrijk 
en Duitsland niet gevolgd.

55.  Advies (A)130919-CDC-1275 over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het Belpex marktreglement. Het ministerieel besluit tot goedkeuring van de 
wijzigingen van het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken werd afgekondigd op 15 oktober 2013 (Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2013).
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Het totale verhandelde volume op de Belpex DAM bedroeg 
in 2013 17,1 TWh, tegenover 16,5 TWh in 2012, dit is een 
bevestiging van de sterke stijging die werd vastgesteld tus
sen 2011 en 2012. Het op Belpex onderhandelde volume 
komt ongeveer overeen met 21,3% van de totale afname 
van het Elianet. Deze sterke stijging van het onderhandelde 
volume heeft voornamelijk plaatsgevonden gedurende de 
onbeschikbaarheid van twee kerncentrales.

Eind 2013 telde de Belpex DAM 42 marktspelers, zijnde 
twee meer dan in 2012. 

De gevoeligheid van de elektriciteitsprijs ten opzichte van bij
komend volume (de marktdiepte) is een belangrijk gegeven. 
De onderstaande figuur geeft de gevoeligheid van de prijs 

van Belpex DAM weer, namelijk de maandelijkse gemiddelde 
relatieve stijging of daling van de prijs indien 500 MW extra 
wordt gekocht of verkocht. Hoe groter de gevoeligheid van de 
prijs, hoe gemakkelijker de prijs kan worden gemanipuleerd. 
Uit deze figuur blijkt dat de grote prijsgevoeligheid uit 2007 
en begin 2008 tot op het einde van het jaar 2012 verdwenen 
is. Dit toont dat de markt momenteel veel beter in staat is 
om het hoofd te bieden aan een bijkomend aanbod en een 
bijkomende vraag. In 2012 en vooral in 2013 was de markt 
veel prijsgevoeliger dan de vorige jaren; dit was enerzijds het 
gevolg van de koudegolf van februari 2012 en anderzijds, van 
eind 2012 tot augustus 2013, van de prijsgevoeligheid die 
sterk is verhoogd, wellicht als gevolg van een stijging van de 
vraag en/of een lager aanbod door de onbeschikbaarheid van 
twee nucleaire centrales.  
 

Figuur 15: Gemiddelde maandprijzen op de beurzen Belpex, APX, EPEX FR en EPEX GE tussen 2007 en 2013 (euro/MWh)

                                                                                                          

Bron: CREG, Elia, APX, Powernext, EEX
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Figuur 16: Gemiddelde maandelijkse robuustheid van de Belpexmarkt tussen 2007 en 2013 

Bronnen: Belpex, CREG
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91,71

82,45

65,09 60,25

47,58

33,29

27,82

23,39

Gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijzen in de CWE-regio 
(euro/MWh)

België Nederland Frankrijk Duitsland 

2007 41,78 41,92 40,88 37,99

2008 70,61 70,05 69,15 65,76

2009 39,36 39,16 43,01 38,86

2010 46,30 45,38 47,50 44,49

2011 49,37 52,03 48,89 51,13

2012 46,98 48,00 46,94 42,60

2013 47,45 51,95 43,24 37,78
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Sinds maart 2008 organiseert Belpex ook een intraday-beurs 
waarop marktspelers overdag energie kunnen uitwisselen. 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat het verhandeld volume 
jaar na jaar stijgt. Het feit dat de Belpex intradaybeurs in 
2011 impliciet werd gekoppeld aan de Nederlandse beurs 
heeft misschien een positieve invloed gehad op de verhan
delde volumes. 

De tabel toont ook aan dat de gemiddelde prijs in 2013 op 
de intraday-markt zeer licht gestegen is tot 51,6 euro/MWh. 
De intraday-prijzen zijn hoger dan de day ahead-prijzen, 
voornamelijk door het feit dat er meer intraday-transacties 
plaatsvinden tijdens de piekuren waarin de prijzen van na
ture hoger zijn.

Tabel 12:  Uitgewisselde energie en gemiddelde prijs op de 

intradaybeurs 

Belpex 
Intraday

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Market Price  
(euro/MWh)

87,8 42,3 50,1 55,0 51,5 51,6

Volume (GWh) 89,2 187,2 275,5 363,5 513,2 648,4

Bron: gegevens Belpex

De figuur hiernaast vergelijkt de groothandelsprijs voor de 
contracten op korte en op lange termijn. De contracten op 
lange termijn die worden beschouwd, zijn contracten voor 
de volgende maand (M+1), het volgende kwartaal (Q+1) 
en het volgende jaar (Y+1). De figuur geeft de gemiddelde 
transactieprijs per kalenderjaar en per product weer. Hier
uit blijkt dat de langetermijnprijzen anders evolueren dan 
de kortetermijnprijzen (D+1). De langetermijnprijzen, die 
van 2007 tot 2012 gemiddeld hoger waren dan de korteter
mijnprijzen voor eenzelfde transactieperiode, waren in 2013 
lager.  In 2013 werd een MWh elektriciteit die de volgende 
maand moest worden geleverd, gemiddeld 1,8% goed
koper 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 plaatsvin
den, bedroeg dit percentage respectievelijk 4,3% en 8,2%. 
Voor de hele periode 20072013 werd een MWh voor de 
volgende maand, het volgende kwartaal of het volgende jaar 
gemiddeld  5,4%, 9,4% en 11,9%  duurder verkocht dan in 
het kader van een contract voor de volgende dag.

3.2.2.4. De REMIT-verordening  

De REMITverordening (Regulation on wholesale Energy 
Market Integrity and Transparency) stelt een aantal voor
schriften vast om misbruik op de groothandelsmarkten voor 
energie tegen te gaan en te bestraffen. De marktspelers 
moeten sinds 28 december 2011 de inhoudelijke regels van 
REMIT naleven, maar het opzetten van gecoördineerde toe
zichtsstructuren (registratie van marktspelers, gegevensin
zameling, monitoring, bestraffing) zal naar verwachting pas 
in 2014 volledig gerealiseerd worden. 

Op Europees niveau zal de Europese Commissie uitvoe
ringshandelingen aannemen via een zogenaamde comité
procedure, dit om te bepalen welke gegevens (onder 
andere handelsorders en transacties) precies gerapporteerd 
zullen moeten worden. Nadat ACER hierover in oktober 
2012 aanbevelingen had uitgebracht, heeft de Europese 
Commissie in het najaar van 2013 een eerste draft voorge
steld op een workshop in Brussel. De eerste vergadering 
van het comité vond plaats op 20 december 2013.  Het aan
nemen van de uitvoeringsverordening wordt verwacht in 
het tweede kwartaal van 2014, gevolgd door het in werking 
treden van de registratieplicht en het eigenlijke begin van de 
rapporteringsplicht. 

ACER heeft van zijn kant een derde versie uitgebracht van 
de nietbindende richtlijnen aan de nationale regulatoren 
over de toepassing van REMIT56.  Voorts is er tussen ACER 
en de nationale regulatoren een Memorandum of Under-
standing afgesloten om de informatieuitwisseling te facili
teren, onder meer door het aanstellen van Liaison Officers. 
ACER heeft eveneens een aantal discussiedocumenten 
opgesteld, zoals over het delen van informatie en het pu
bliek maken van informatie uit het Europees register van 
operatoren.

Figuur 17:  Vergelijking van de groothandelsprijs voor de 

contracten op korte en op lange termijn (euro/MWh) 
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56. http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf.  
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Op Belgisch niveau is een wetgevend ingrijpen vereist 
om de regelgeving in lijn te brengen met de vereisten van 
REMIT57. Hoewel de voorbereidende besprekingen gestart 
zijn, was er eind 2013 echter nog geen parlementair initiatief 
genomen. 

De CREG heeft op 12 april 2013 een raadpleging gehou
den over een aantal praktische aspecten van REMIT. Meer 
bepaald werden de ontwikkelingen inzake registratie van 
marktdeelnemers en dataverzameling onder de aandacht 
gebracht, en werd een bevraging gehouden over de op
portuniteit van een centraal platform voor publicatie van 
voorkennis. In het consultatieverslag werd een voorkeur 
vastgesteld om voort te bouwen op de transparantieplat
forms van de ENTSO’s. 

Nog in 2013 heeft de CREG de marktactoren uitgenodigd 
voor een test met de CEREMPregistratiemodule van ACER 
(Central European Registry for Energy Market Participants).

3.2.2.5.  Charter voor goede praktijken voor prijsvergelij-
kingswebsites voor elektriciteit en gas  

Het charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkings
websites voor elektriciteit en gas bevat een aantal voor
schriften, gebaseerd op de criteria waaraan een kwalitatieve 
prijsvergelijkingswebsite zou moeten voldoen.

Dienstverleners met dergelijke prijsvergelijkingswebsites 
kunnen dit charter op vrijwillige basis onderschrijven, waar
door zij zich ertoe verbinden om deze goede praktijken te 
volgen. Wanneer de ondertekenaars van dit charter de be
palingen niet zouden opvolgen, zouden de sancties worden 
toegepast die voorzien zijn in de wet van 6 april 2010 betref
fende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Zoals in haar vorige jaarverslag werd vermeld (zie jaarver
slag 2012, pagina 27) heeft de CREG in december 2012 
een ontwerp van beslissing inzake een charter voor goede 
praktijken voor prijsvergelijkingswebsites goedgekeurd. In 
januari 2013 werd aangaande dit ontwerp van beslissing 
een verslag van raadpleging58 geschreven.  Over de nieuwe 
tekst van het charter59 die daarna werd opgesteld, werd in 
de Algemene Raad overlegd met de verschillende stakehol-
ders (zie punt 5.2.  van dit verslag). Op 8 juli 2013 heeft de 
CREG uiteindelijk een definitieve beslissing60 genomen. 

Op 15 juli 2013 werd  het charter onderschreven door meer
dere dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites.

Na besprekingen en een overleg georganiseerd binnen de 
Algemene Raad werd bovendien een globaal akkoord op
gesteld en als bijlage bij het charter gevoegd. Dit globaal 
akkoord stelt een gestandaardiseerde en uniforme wijze 
voor om de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit 
en aardgas voor contracten met een variabele energie
component aan de hand van forward beursquoteringen te 
berekenen.

Het globaal akkoord werd ondertekend door de vier regula
toren (CREG, BRUGEL, CWaPE en VREG), TestAankoop en 
de meeste elektriciteits en aardgasleveranciers.

Het hoofdstuk “I. Prijstransparantie” van het nieuwe ak
koord voor de bescherming van de consumenten (zie punt 
3.2.3. hierna) verwijst eveneens naar het charter voor goede 
praktijken van de CREG voor de berekening van de prijzen in 
de tariefsimulatoren van de leveranciers. Dit akkoord treedt 
in werking op 1 januari 2014.

3.2.3. Aanbevelingen voor de leveringsprijs

Aanbevelingen van de CREG gericht aan alle 
consumenten

In 2013 heeft de CREG aan de hand van twee persberichten 
de verbruikers gewaarschuwd voor bepaalde praktijken van 
de leveranciers.

In haar persbericht van 1 maart 2013 heeft de CREG de 
consumenten aangemoedigd om waakzaam te blijven ten 
opzichte van bepaalde reclameboodschappen van elektrici
teits en aardgasleveranciers. De stijgende concurrentie die 
op de markt voor de verkoop van elektriciteit en aardgas aan 
huishoudelijke en professionele verbruikers werd waarge
nomen, had immers sommige leveranciers ertoe aangezet 
hun prijzen te verlagen en verschillende marketingstrategie
en te ontwikkelen. 

De CREG had vastgesteld dat bepaalde reclameboodschap
pen of verklaringen van sommige leveranciers de consu
menten soms slechts gedeeltelijk informeerden en hen 
ertoe brachten om niet altijd de meest interessante aanbie
ding te kiezen. 

Bijgevolg heeft de CREG de elektriciteits en aardgasgas
verbruikers aangemoedigd om de prijzen verder te blijven 
vergelijken en, indien ze bij hun huidige leverancier wilden 
blijven, de prijzen van de verschillende contracten en dien
sten van deze leverancier te vergelijken om het meest inte
ressante te kiezen.

57. Zie studie (F)120906-CDC-1168, besproken in het Jaarverslag 2012, p. 27.
58.  Verslag van de raadpleging (Z)130123-CDC-1216/1 over het ontwerp van beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor 

residentiële gebruikers en KMO’s.
59.  Beslissing (B)130123-CDC-1216/2 betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s. 
60.  Beslissing (B)130708-CDC-1216/4 betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s. 
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In haar persbericht van 14 juni 2013 heeft de CREG de aan
dacht van de consumenten nogmaals gevestigd op het 
prijsverschil (dat kan oplopen tot 32%) tussen het duurste 
en goedkoopste aanbod van eenzelfde elektriciteits en 
aardgasleverancier.

De CREG had al gedurende enkele maanden vastgesteld 
dat de prijzen en de concurrentie op de markt voor de le
vering van elektriciteit en aardgas aan de huishoudelijke 
verbruikers en kmo’s gunstig evolueerden. In het kader van 
haar wettelijke taak om te waken over de essentiële belan
gen van de consumenten, had de CREG de gezinnen echter 
aangemoedigd om de tariefoffertes van de elektriciteits en 
aardgasleveranciers meer te vergelijken.

Hoewel er in januari 2013 prijsdalingen waren, vooral bij 
de historische marktspelers, boden de leveranciers tegelij
kertijd verschillende tariefoffertes aan, waaronder men de 
duurste en goedkoopste van de markt kon vinden. Sommi
ge leveranciers stelden tot tien verschillende tariefoffertes 
voor, wat nogal verwarrend was voor de consumenten. 

De CREG beval de consumenten dan ook aan om de ta
riefoffertes meer te vergelijken en indien ze bij hun huidige 
leverancier wilden blijven, de prijzen en diensten van deze 
leverancier te vergelijken om het meest interessante con
tract te kiezen.

Nieuw akkoord voor consumentenbescherming 

Vanaf januari 2013 en met inachtneming van de inhoud van 
haar twee voorstellen van 1 augustus 2012 (zie jaarverslag 
2012, bladzijde 27), heeft de CREG verschillende aanpassin
gen voorgesteld met betrekking tot het ontwerp van wij
ziging van de tekst van het akkoord “De consument in de 
vrijgemaakte elektriciteits en aardgasmarkt”, overgemaakt 
door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Om het 
resultaat van de tariefsimulaties met contracten met varia
bele prijs robuuster te maken, heeft de CREG onder andere 
voorgesteld om het resultaat van de prijssimulatie voortaan 
te berekenen op basis van de gemiddelde waarden van de 
verschillende indexeringsparameters over een periode van 
vier kwartalen met inachtneming van de relevante SLPcur
ve61. Deze suggestie van de CREG werd opgenomen in het 
nieuwe akkoord voor de bescherming van de consument62, 
dat werd goedgekeurd op 16 oktober 2013 en uitdrukkelijk 
verwijst naar de berekeningsmodaliteiten vastgelegd in het 
“Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingsweb
sites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers 
en KMO’s” van de CREG (zie punt  3.2.2.5. van dit verslag).

3.2.4.  Uitvoering van onderzoeken en het opleggen 
van maatregelen om effectieve concurrentie 
te bevorderen.  

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.1.1. van dit verslag, 
meer bepaald naar de acties die de CREG heeft onderno
men na haar vaststellingen in het kader van de analyse van 
de leveringscontracten voor elektriciteit van de grote indu
striële afnemers.

3.3. Consumentenbescherming    

In 2013 is de CREG de nadruk blijven leggen op de be
scherming van de consumenten in het kader van haar 
werkzaamheden.

Ze heeft actief meegewerkt aan het nieuwe sectorakkoord 
“De consument in de vrijgemaakte elektriciteits en gas
markt”, dat op 16 oktober 2013 werd goedgekeurd (zie punt 
3.2.3. van dit verslag). 

In 2013 heeft de CREG ook het charter voor goede praktij
ken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas 
voltooid (zie punt 3.2.2.5. van dit verslag) voltooid. Dit char
ter bevat een aantal voorschriften gebaseerd op de criteria 
waaraan een kwalitatieve prijsvergelijker zou moeten vol
doen. Het hoofdstuk “I. Prijstransparantie” van het nieuwe 
sectorakkoord verwijst trouwens naar dit charter voor de 
berekeningswijze van de prijzen in de tariefsimulatoren van 
de leveranciers. 

In 2013 is de CREG op vrijwillige basis verder gegaan met 
het behandelen van aan haar gerichte vragen en klachten 
en heeft ze verder samengewerkt met de federale en regio
nale ombudsdiensten voor energie in het kader van klachten 
waarvan sommige aspecten onder de bevoegdheid van de 
CREG vallen (zie punt 5.4. van dit verslag).

Bovendien heeft de CREG de publicatie van het “Overzicht 
en evolutie van de elektriciteits en gasprijzen voor resi
dentiële klanten en kmo’s” op haar website  verdergezet. 
De nadruk hierin ligt op de energiecomponent en de ver
gelijking van de Belgische all-in prijzen (totale factuur) met 
deze in de buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk) 
en het Verenigd Koninkrijk (punt 3.2.1.2. van dit verslag) en 
de “Maandelijkse boordtabel voor elektriciteit en gas” (punt 
3.1.2.3 .van dit verslag). Daarnaast publiceert de CREG ook 
maandelijks de TTF Endexnotering. Al deze publicaties heb
ben als doel de consument beter te informeren over de prij
zen die gelden op de kleinhandelsmarkt, alsook over hun 
evolutie.

61.  De SLP-profielen of typeverbruiksprofielen 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. 

62. Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”.
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Via een persbericht heeft de CREG de consumenten ook 
aangezet om waakzaam te zijn, door hun aandacht te ves
tigen op bepaalde reclameboodschappen van leveranciers 
van elektriciteit en aardgas of op het prijsverschil tussen de 
duurste en goedkoopste offerte van eenzelfde elektriciteits 
en aardgasleverancier (zie punt 3.2.3. van dit verslag).

Tot slot wordt de lezer verwezen naar de punten  5.7.3. en 
5.7.6. van dit verslag, over de werkzaamheden van de CREG 
op het Forum van Londen en in het kader van de werkgroe
pen van de CEER en de Europese Commissie over aspec
ten van consumentenbescherming op het vlak van energie.

3.4. Bevoorradingszekerheid

3.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag 
en aanbod  

Vraag63

De belasting van het Elianet bedroeg 80,6 TWh in 2013, 
tegenover 81,7 TWh in 2012, wat overeenstemt met een 
daling van 1,4% tussen 2012 en 2013.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belasting 
(energie en piekvermogen) van het Elianet voor de periode 
2007–2013.

63.  De hier beschouwde vraag is de belasting van het Elia-net, berekend als de balans van de netto op het Elia-net geïnjecteerde productie, de invoer en de uitvoer, waarvan de door de pompcentrales 
verbruikte energie wordt afgetrokken. Het is dus de som van de netto-afname en de verliezen. Zie voetnoten op bladzijden 54 en 55 voor nadere bijzonderheden.

Tabel 13: Belasting (energie en piekvermogen) van het Elianet voor de periode 20072013   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Energie (GWh) 86.611 87.753 81.568 86.491 83.341 81.708 80.558

Piekvermogen (MW) 14.033 13.431 13.513 13.845 13.201 13.369 13.446

  Bron: Elia, 2013: voorlopige gegevens

Productie  

n Geïnstalleerde capaciteit en geproduceerde energie 

In de loop van 2013 is het geïnstalleerde vermogen dat 
aangesloten was op het net van Elia gedaald in vergelij
king met 2012: van 16.030 MW naar 15.325 MW. In 2013 
werd slechts een beperkt vermogen in nieuwe eenheden in 
dienst gesteld (voornamelijk offshore windenergie  zie punt 
3.1.1.2. van dit verslag). In 2013 werd 946 MW capaciteit  
buiten dienst gesteld (hoofdzakelijk Awirs 5 en de centrale 
van Ruien).     

Tabel 14:  Opdeling per soort centrale van de geïnstalleerde 

capaciteit aangesloten op het Elianet op  

31 december 2013 

Soort centrale

Geïnstalleerde 
capaciteit

MW %

Kerncentrales 5.926 38,7

STEG en gasturbines 4.825 31,5

Klassieke centrales 785 5,1

Warmtekrachtkoppeling 837 5,5

Verbrandingsovens 230 1,5

Dieselmotoren 5 0,0

Turbojets 212 1,4

Hydro (zonder pompcentrales) 95 0,6

Pompcentrales 1.308 8,5

Onshore windmolens 151 1,0

Offshore windmolens 566 3,7

Biomassa 385 2,5

Totaal 15.325 100,0

Bron: Elia

CREG Jaarverslag 2013



47

3. Elektriciteitsmarkt

Tabel 15:  Opdeling per soort primaire energie van de elektriciteit 

geproduceerd in 2013 door centrales gelegen op sites 

die zijn aangesloten op het Elianet

Primaire energie
Geproduceerde energie

GWh %

Kernenergie1 40.918 57,3

Aardgas1 17.628 24,7

Steenkool1 4.253 6,0

Fuel1 0 0,0

Andere lokaal verbruikte 
autoproductie3

775 1,1

Hydro (incl. pompcentrales)1 1.578 2,2

Andere1 6.248 8,8

Totaal2 71.400 100,0
1 Bron: Elia, voorlopige gegevens
2 Bron: Synergrid, voorlopige gegevens
3  Bron: berekeningen CREG (waarden niet 

meegedeeld door Elia)

n  Investeringsprojecten in het centrale productiepark 

Op 31 december 2013 waren de volgende investeringspro
jecten voorzien in productieeenheden in België:
  geplande projecten (waarvoor een vergunningsaanvraag 

of een domeinconcessieaanvraag nog steeds lopend is): 
38 MW;

  goedgekeurde projecten waarvan de bouw nog niet is 
opgestart:  6.175 MW waarvan 1.521 MW in offshore 
windmolenparken;

  projecten in opbouw: 141 MW in offshore wind molen 
 parken.

De projecten waarvoor in 2013 een individuele vergunning 
of een domeinconcessie werd gevraagd en/of toegekend, 
worden vermeld in punt 3.1.1.2. van dit verslag.

3.4.2.  Toezicht op de investeringsplannen van de 
transmissienetbeheerder  

De transmissienetbeheerder dient in samenwerking met de 
Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie en het Federaal Planbureau een 
ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elektriciteit 
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 plan bevat een gedetailleerde 
raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit. Daar
naast bepaalt het ontwikkelingsplan het investeringspro
gramma dat de transmissienetbeheerder moet uitvoeren en 

houdt het rekening met de nood aan een adequate reserve
capaciteit en met de projecten van gemeenschappelijk 
belang, aangeduid door de instellingen van de Europese 
Unie op het vlak van transEuropese netten.

In deze context is de meest recente versie, opgesteld in 
2010, in oktober van dat jaar voor advies voorgelegd aan de 
CREG (zie jaarverslag 2011, p. 41). De definitieve versie van 
het ontwikkelingsplan 20102020 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, werd er in 2013 geen advies over 
een nieuw ontwikkelingsplan aan de CREG gevraagd. 

De CREG heeft in 2013 de uitvoering van de geplande inves
teringen in de netinfrastructuur evenwel verder opgevolgd.

De goedgekeurde versie van het federaal ontwikkelingsplan 
20102020 is beschikbaar op de website van Elia.

3.4.3. Operationele netveiligheid

Een belangrijk deel van de fysische energiestromen wordt 
veroorzaakt door de grensoverschrijdende elektriciteits
doorvoer doorheen het Belgische net. Volgens Elia bedroeg 
de fysische doorvoer ongeveer 6,2 TWh in 2013, wat een 
stijging is van 0,7 TWh ten opzichte van 2012. 

De figuur hierna geeft de evolutie weer van de hoogste 
fysische belasting van de interconnecties met Frankrijk en 
Nederland.
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50 Hertz (de transmissienetbeheerder voor het noorden en 
het oosten van Duitsland) zijn sinds eind 2010 lid.

3.4.4.  Investeringen in grensoverschrijdende 
interconnecties 

Op 14 oktober 2013 heeft de Europese Commissie een lijst 
aangenomen met 248 belangrijke infrastructuurprojecten op 
het vlak van energie64. Deze projecten werden geselecteerd 
door twaalf regionale groepen, opgericht door de nieuwe 
richtsnoeren voor transEuropese energieinfrastructuur 
(TENE).  Deze projects of common interest (PCI) zullen 
onder meer genieten van snellere en efficiëntere vergun
ningsprocedures en een financiële steun van de Connecting 
Europe Facility (CEF): zo werd een budget van 5,85 miljard 
euro toegewezen aan de transEuropese energieinfrastruc
tuur voor de periode 20142020.

Om voor het PCIlabel in aanmerking te komen, dienen de 
projecten beduidende voordelen te hebben voor minstens 
twee lidstaten, bij te dragen tot marktintegratie en mede
dinging, bevoorradingszekerheid en het reduceren van de 
CO2uitstoot.
 
In dit kader diende de Belgische transmissienetbeheerder 
(Elia) drie infrastructuurprojecten voor elektriciteit in, die alle 
drie het PCIlabel hebben gekregen:

64. http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf: zie pagina 5 voor een overzicht van de gasprojecten voor België.

Zowel voor de Franse als voor Nederlandse grens treden de 
hoogste stroompieken op wanneer de stromen vanuit de 
buurlanden naar België stromen.

De stroompieken vanuit Frankrijk nemen de laatste jaren op
nieuw toe nadat ze duidelijk afgenomen waren in 2009, het 
jaar waarin de dwarsregeltransformatoren op de Nederland
se grens voor het eerst volledig in dienst waren. De stroom
piek vanuit Frankrijk stijgt in 2013 tot 3643 MVA. Dit is ruim 
hoger dan in 2012 toen deze piek 3301 MVA bedroeg. Bo
vendien neemt ook de frequentie van de hoge stroompie
ken vanuit Frankrijk toe. Zo waren er in 2013 55 kwartieren 
waarvoor de stroompiek op de verbindingen met Frankrijk 
meer bedroeg dan de piekwaarde van 2012.

Ook de stroompieken met Nederland zijn weer toegenomen 
en liepen op tot 3050 MVA in 2013. Hiermee werd de piek
waarde van 2012, zijnde 2922 MVA, vier maal overschreden.

Om het hoofd te kunnen bieden aan moeilijke situaties, blijkt 
de coördinatie met de naburige transmissienetbeheerders 
eens te meer onontbeerlijk. Hierbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor Coreso, het eerste centrum voor regionale 
technische coördinatie voor verschillende transmissienetbe
heerders, dat op 19 december 2008 werd opgericht door 
de Belgische transmissienetbeheerder (Elia) en de Franse 
transmissienetbeheerder (RTE). National Grid (de Britse 
transportnetbeheerder) is midden 2009 lid geworden van 
Coreso, en Terna (de Italiaanse transmissienetbeheerder) en 
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Figuur 18: Evolutie tussen 2007 en 2013 van de maximale fysieke belasting van de interconnecties met Frankrijk en Nederland 

Bron: CREG, op basis van gegevens van Elia
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1.  De geplande interconnectie tussen België en het Ver-
enigd Koninkrijk (het NEMO-project)

De Nemo Link® interconnector zal bestaan uit onderzeese 
en ondergrondse elektriciteitskabels tussen België en het 
Verenigd Koninkrijk, die in elk land verbonden zijn met een 
conversiestation en een hoogspanningsstation, zodat elek
triciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal kun
nen stromen.

Voor België heeft Nemo Link® voorgesteld een conversie
station en hoogspanningsstation in Zeebrugge te bouwen 
in de buurt van de haven van Zeebrugge, op een terrein dat 
vroeger voor militaire doeleinden werd gebruikt.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Nemo Link® voorgesteld 
om het conversiestation en het hoogspanningsstation op 
een terrein van 8 hectare te bouwen, dat voorheen door het 
Richborough Power Station werd ingenomen en nu deel uit
maakt van het geplande Richborough Energy Park. De inter
connectiecapaciteit zal in beide richtingen ongeveer 1.000 MW  
bedragen en zou eind 2018 operationeel kunnen zijn.

Sinds 2010 ontwikkelen de CREG en OFGEM, de Britse re
gulator, samen een nieuw regulatoir regime: de Cap&Floor. 
Dit regime zal onder andere op het NEMOproject worden 
toegepast. In juni 2011 hebben de CREG en OFGEM een 
gezamenlijke raadpleging over de voornaamste kenmerken 
van het ontwerp van dit regime gelanceerd. In maart 2013 
heeft OFGEM een nieuwe raadpleging gelanceerd om ad
vies van de belanghebbende partijen over de details van dit 
regime in te winnen. Het is de bedoeling de principes van 
dit nieuwe regulatoir regime in het eerste kwartaal van 2014 
vast te leggen.  

2.  De geplande interconnectie tussen België en Duits-
land (het ALEGrO-project)

De hoogspanningsnetten in de omgeving van Aken in Duits
land en Luik in België zijn relatief goed ontwikkeld en liggen 
dicht bij elkaar, maar ze zijn nog niet rechtstreeks met elkaar 
verbonden. Daarom hebben de twee betrokken elektrici
teitstransmissienetbeheerders (Elia voor België en Amprion 
voor Duitsland) beslist om tussen hun twee netten een on
dergrondse verbinding op gelijkstroom te bouwen, wat een 
primeur is voor de regio CentraalWestEuropa.  De inter
connectiecapaciteit zal in beide richtingen ongeveer 1.000 
MW bedragen.

De aanvang van de werken is gepland tegen medio 2016.  
De werken zullen ongeveer twee jaar duren, van de bouw 
van het conversiestation tot de plaatsing van de onder
grondse kabels over heel de lengte van het tracé.  De in
dienststelling van de interconnectieverbinding is voorzien 
tegen eind 2018.

3.  De ontwikkeling van een vermaasd net in de Noord-
zee (het BOG-project)

Om de windmolenparken in de Noordzee optimaal op zijn 
net op het vasteland aan te sluiten, wil de Eliagroep een 
vermaasd net op zee ontwikkelen.

Dit project houdt in dat de verschillende toekomstige wind
molenparken aangesloten zullen worden op hoogspan
ningsstations die op twee platformen dicht bij de parken 
zullen worden gebouwd.  Deze aanpak is volgens Elia niet 
enkel optimaal op economisch en technisch vlak, maar ook 
wat betreft milieubeheer. 

Het geplande offshore net zou eind 2017 volledig operatio
neel moeten zijn.

Een belangrijke doelstelling op lange termijn is de aanslui
ting van het net op een internationaal platform met gelijk
stroom.  Daarmee wil Elia de basis leggen voor een groot 
internationaal offshorenet in Europa. Dit stemt overeen met 
de doelstellingen van de Europese Commissie in het kader 
van haar energiebeleid en van het North Sea Countries’  
Offshore Grid Initiative van tien landen rond de Noordzee.

3.4.5. Verwachte toekomstige vraag en aanbod

De huidige marktomstandigheden zijn niet gunstig voor 
nieuwe investeringen voor de bouw van nieuwe gecen
traliseerde productieeenheden. Voor de komende jaren 
voorziet de CREG de voltooiing van offshore windprojecten 
(realisatie van Northwind (216 MW) in 2014 en de tweede 
fase van Belwind (165 MW) in 2015). De CREG verwacht 
daarentegen, naast de buitendienststelling van de kerncen
trales van Doel 1 en Doel 2 in 2015, eerder een daling dan 
een stijging van de productiecapaciteit van de gascentrales.

3.4.6.  Maatregelen om de vraagpieken te 
dekken en het hoofd te bieden aan 
bevoorradingstekorten

De CREG heeft actief meegewerkt aan een voorontwerp 
van wet tot wijziging van de elektriciteitswet, dat een me
chanisme voor een strategische reserve aan elektriciteit 
creëert om de bevoorradingszekerheid van het land in de 
winterperiode te versterken. Het voorontwerp van wet 
bepaalt dat de CREG de regels moet goedkeuren voor de 
werking van deze strategische reserve en de kost ervan zal 
controleren. De tekst werd eind 2013 voor advies overge
maakt aan de Raad van State.

Bovendien heeft de CREG in mei 2013 een advies uitge
bracht over het voorontwerp van koninklijk besluit betreffen
de de modaliteiten van de procedure van offerteaanvragen 
conform artikel 5, § 4 van de elektriciteitswet (zie punt 2.5. 
van dit verslag).
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3.5. Rechtspraak  
 
Er dienen drie arresten van het Grondwettelijk Hof te worden 
vermeld die zich hebben uitgesproken over de grondwet
telijkheid van sommige bepalingen van de elektriciteits en 
gaswetten.

Het eerste arrest met nummer 97/2013 werd gewezen op 
9 juli 2013. Het heeft uitspraak gedaan over de volgende 
prejudiciële vraag die was gesteld door het Hof van beroep 
te Brussel: “Schenden de artikelen 29bis en 29quater van 
de wet van 29 april 1999 tot organisatie van de elektrici
teitsmarkt het gelijkheidsbeginsel uit de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet doordat die bepalingen niet de bevoegd
heid verlenen aan het Hof van Beroep te Brussel, of althans 
indien ze aldus moeten worden geïnterpreteerd dat zij de 
bevoegdheid niet verlenen, om gevolgen van een admini
stratieve beslissing van de CREG die het vernietigt, tijdelijk 
te handhaven, en zodoende aan  procespartijen de moge
lijkheid wordt onthouden op dergelijke bevoegdheid een 
beroep te doen, terwijl in het geval een beroep tegen die 
beslissingen diende gebracht te worden voor de Raad van 
State, de partijen die bevoegdheid wel kunnen aanvoeren 
en dit rechtscollege zou kunnen aangeven welk gevolg tijde
lijk dient te worden gehandhaafd?”

De CREG, die betrokken partij was bij het Hof van beroep 
van Brussel, heeft memories neergelegd in het kader van 
deze procedure.

Uitgaande van de vaststelling dat de beslissingen van de 
CREG waarover het Hof van beroep zich kan uitspreken een 
individueel karakter hebben, terwijl de wetgever de Raad 
van State enkel inzake reglementaire akten uitdrukkelijk de 
bevoegdheid heeft verleend om de gevolgen van vernie
tigde bepalingen tijdelijk te handhaven, besloot het Grond
wettelijk Hof dat een negatief antwoord diende te worden 
geven op de prejudiciële vraag.

Bij arrest nr. 98/2013, dat eveneens werd gewezen op 9 juli 
2013, heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over 
een beroep tot vernietiging afkomstig van de Vlaamse re
gering tegen sommige bepalingen van de wet van 8 januari 
2012 tot wijziging van de gas en elektriciteitswetten. De 
CREG is in deze procedure tussenbeide gekomen.

De opgeworpen middelen hadden enkel betrekking op de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en 
de gewesten.

Na haar onderzoek heeft het Grondwettelijk Hof eerst ar
tikel 15/9bis, §§ 1, 2 en 4 van de gaswet, dat een regime 

voor gesloten industriële gasnetten instelde, vernietigd. Het 
Hof was van mening dat deze netten uitdrukkelijk bedoeld 
waren om eindklanten te bevoorraden. Ze vielen onder de 
gewestelijke bevoegdheid met betrekking tot de “openbare 
gasdistributie” in de zin van artikel 6, § 1, VII, 1e lid, b), van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen. Artikel 15/9bis, § 3 van de gaswet werd daar
entegen niet vernietigd, aangezien dit de tarieven betreft.

Het Hof heeft eveneens een aantal bepalingen van gas en 
elektriciteitswetten vernietigd die waren ingevoegd door de 
wet van 8 januari 2012, wegens schending van de geweste
lijke bevoegdheid inzake rationeel energiegebruik en milieu. 
Het ging onder andere om bepalingen die de netbeheerders 
aanzetten om efficiënt energiegebruik te bevorderen of de 
koning machtigen om bepaalde marktspelers openbare 
dienstverplichtingen op te leggen inzake milieubescher
ming, met inbegrip van energieefficiëntie, hernieuwbare 
energie en klimaatbescherming.

Tot slot heeft het Grondwettelijk Hof het middel verworpen 
dat kritiek had op de manier waarop de gas en elektrici
teitswetten de vertegenwoordiging binnen ACER regelden 
 namelijk de aanstelling van een vertegenwoordiger van 
de CREG die in formeel overleg handelt met de regionale 
reguleringsoverheden. Het Hof heeft eerst vastgesteld dat 
er in casu volgens de wet geen enkel samenwerkingsak
koord vereist was; het merkte op dat de lidstaten volgens 
de Europese regelgeving één enkele nationale regulerings
instantie moesten aanstellen en dat de vertegenwoordiging 
van de lidstaten binnen ACER slechts kon worden verzekerd 
door één vertegenwoordiger van de nationale regulerings
instantie; het benadrukte tot slot dat de vertegenwoordiger 
van de CREG, volgens de aangevochten bepalingen, in elk 
geval moest handelen in formeel overleg met de regionale 
reguleringsinstanties.

In 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zich ook uitgesproken 
over het beroep tot vernietiging dat de CREG in 2012 had 
ingediend tegen sommige bepalingen van de wet van 8 ja
nuari 2012. In het jaarverslag 2012 van de CREG zijn de re
denen uiteengezet waarom de CREG had beslist juridische 
stappen tegen deze wet te ondernemen.

Bij arrest nr. 117/2013 van 7 augustus heeft het Grondwet
telijk Hof de argumenten van de CREG slechts gedeeltelijk 
gevolgd en heeft het uiteindelijk slechts de perifere bepalin
gen van de wet van 8 januari 2012 vernietigd. Met de wet 
van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake 
energie werden eveneens bepaalde tekortkomingen in de 
gas en elektriciteitswetten weggewerkt die het Grondwet
telijk Hof had vastgesteld (zie punt 2.4. van dit verslag). 
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4 De aardgasmarkt



4.1. Regulering

4.1.1. Levering van aardgas

4.1.1.1. Federale vergunningen voor aardgaslevering 

De levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers 
(distributieondernemingen of eindafnemers aan wie de 
aardgasafname op elke leveringsaansluiting bestendig mini
mum één miljoen m³ per jaar bedraagt) is onderworpen aan 
de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning 
door de minister van Energie (behalve indien zij wordt ver
richt 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 2013 zeven adviezen gefor
muleerd naar aanleiding van aanvragen ingediend door Gaz
prom Marketing & Trading Ltd, E.ON Energy Sales GmbH, 
EDF Luminus nv, Total Gas & Power Belgium nv, Prima LNG 
nv, Axpo France & Benelux SA en GETEC Energie AG. De 
aanvragen van Lampiris NV en Eni gas & power NV waren 
nog in behandeling op 31 december 2013.

In 2013 bedroeg het totale aardgasverbruik 183,2 TWh65, 
wat een beperkte daling is van 1,3% ten opzichte van het 
verbruik in 2012 (185,6 TWh). Deze daling is het resultaat 
van enerzijds een hoger verbruik van de eindafnemers aan
gesloten op de distributienetten (+ 6,5%) en anderzijds van 
een aanzienlijke daling van het verbruik voor de productie 
van elektriciteit (eventueel in combinatie met de productie 
van warmte) (11,7%) en een daling van het verbruik van de 
industriële afnemers ( 5,9%).

In 2013 hebben vijf bijkomende ondernemingen leveringsac
tiviteiten opgestart op de groothandelsmarkt voor aardgas: 
voor Antargaz nv en Belgian Eco Energy nv gaat het over 
volledig nieuwe leveringsactiviteiten. E.ON Global Commo
dities heeft de activiteiten van E.ON Ruhrgas AG overgeno
men, GETEC Energie AG heeft de activiteiten van Energy 
Logistics and Services GmbH overgenomen en RWE Sup
ply & Trading GmbH heeft de activiteiten van RWE Supply 
& Trading Netherlands BV overgenomen. Indien men reke
ning houdt met de overname of integratie van vervoers
activiteiten binnen een onderneming van dezelfde groep, 
waren vorig jaar 20 ondernemingen actief op de Belgische 
vervoersmarkt. 

Eni gas & power, dat de opvolger is van Distrigas (na de 
overname van Nuon Belgium door Distrigas heeft deze laat
ste haar naam veranderd in Eni gas & power), is voor het 
eerst sinds de openstelling van de markt niet meer de groot
ste shipper voor binnenlands vervoer. Eni gas & power ziet 
zijn marktaandeel dalen met 5,5% tot 31,4% en wordt de 
tweede speler na GdF Suez. Deze laatste heeft haar markt
aandeel licht zien stijgen (+ 0,9%) tot 32,7%. 

EDF Luminus boekt net als de voorbije jaren een beperkte 
vooruitgang (+ 0,8%) en haalt een marktaandeel van 11,0%. 

Er is nog een meldenswaardige ontwikkeling: voor het eerst 
zijn er vier partijen met een marktaandeel hoger dan 5%. 

Lampiris realiseert opnieuw een duidelijke groei (+ 1,6%) 
en bracht haar marktaandeel op 5,3%. Lampiris neemt hier
door de vierde plaats over van Wingas, dat toch een volu
megroei met 0,36% verwezenlijkt tot 4,4% marktaandeel. 
Hierna volgt RWE Supply & Trading met 4,2% marktaandeel 
(+0,57%).

Statoil kent een aanzienlijke volumegroei (+ 1,4%) en ziet 
zijn marktaandeel fors stijgen tot 3,3%. 

Markant is eveneens de prestatie van Gas Natural Fenosa, 
dat van alle partijen de sterkste volumegroei realiseert 
(+1,8%) en hierdoor zijn marktaandeel nagenoeg ziet ver
viervoudigen: van 0,6% tot 2,4%. 

Verder haalt Eneco België BV een marktaandeel van 1,8% 
(+0,7%). 

SEGE (Société européenne de Gestion de l’Energie) verliest 
marktaandeel ( 0,6%) en wordt met 1,4% de laatste speler 
met een marktaandeel boven 1%.

E.ON Global Commodities is na Eni gas & power de tweede 
grootste verliezer (1,8%) en ziet haar marktaandeel nage
noeg terugvallen tot het vijfde deel van vorig jaar (0,5%). 

Vattenfall Energy Trading Netherlands heeft zijn activiteiten 
op het Belgisch vervoersnet in de loop van 2013 volledig 
afgebouwd en verdwijnt van de markt (1,1% tot 0,00%). 

De overige actieve netgebruikers zijn Antargaz, Belgian Eco 
Energy, Enovos Luxembourg, European Energy Pooling, 
GETEC Energie, natGas, Progress Energy Services en Total 
Gas & Power. Al deze partijen winnen marktaandeel in 2013, 
maar hebben elk een marktaandeel dat lager is dan 1%.

65. 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 16: Ondernemingen die in 2013 actief waren op het vlak van shipping van aardgas op de Belgische markt – evolutie tegenover 2012   

Volume vervoerd in België (in TWh)*
Marktaandeel in België (in%)

2012 2013 Δ2013/2012

TWh % TWh % (%) ** (%punt) ***

Antargaz nv   0,01 0,01  0,0

Belgian Eco Energy nv   0,01 0,01  0,0

E.ON Global Commodities SE 4,28 2,3 0,95 0,5 -77,9 -1,8

EDF Luminus nv 19,00 10,2 20,14 11,0 6,0 0,8

Eneco België BV 1,99 1,1 3,26 1,8 63,8 0,7

Eni S.p.A. 68,41 36,9 57,50 31,4 -15,9 -5,5

Enovos Luxembourg SA 0,30 0,2 0,90 0,5 199,2 0,3

European Energy Pooling SPRL 0,01 0,0 0,03 0,02 470,3 0,0

Gas Natural Europe 1,09 0,6 4,36 2,4 300,2 1,8

GDF SUEZ 59,11 31,9 59,97 32,7 1,5 0,9

GETEC Energie AG 0,25 0,1 0,25 0,1 1,9 0,0

Lampiris nv 6,72 3,6 9,64 5,3 43,3 1,6

natGAS Aktiengesellschaft 0,23 0,1 0,82 0,4 252,3 0,3

Progress Energy Services SA 0,04 0,0 0,11 0,1 211,7 0,04

RWE Supply & Trading GmbH 6,76 3,6 7,72 4,2 14,1 0,57

Société Européenne de Gestion de l’Energie nv 3,70 2,0 2,56 1,4 -30,7 -0,6

Statoil ASA 3,46 1,9 5,98 3,3 72,7 1,4

Total Gas & Power Ltd 0,80 0,4 1,03 0,6 27,6 0,13

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV 1,99 1,1 0,00 0,00 -100,0 -1,1

WINGAS GmbH 7,42 4,0 7,98 4,4 7,5 0,36

Eindtotaal 185,6 100,0 183,2 100,0 -1,3

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

**    Relatieve evolutie 2013 in vergelijking met 2012 (de basis is 2012)  
***  Absolute evolutie van het marktaandeel

Bron: CREG

Op 31 december 2013 waren 35 netgebruikers in het bezit 
van een leveringsvergunning. Twintig onder hen hebben in 
de loop van 2013 activiteiten uitgevoerd op het vervoersnet 
voor de shipping van aardgas ten behoeve van Belgische 

eindklanten. Ter vergelijking: eind 2007 waren er op het ver
voersnet van Fluxys Belgium voor leveringen aan Belgische 
eindklanten slechts zes netgebruikers actief.
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4.1.1.2. Maximumprijzen 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.2. van dit verslag, 
dat mutatis mutandis van toepassing is voor het gas66.

4.1.1.3. Evolutie en fundamentals van de aardgasprijs 

De CREG heeft de maandelijkse publicatie waarmee ze in 
september 2012 is gestart en die de vorm heeft van een 
boordtabel, in 2013 vervolgd. Deze publicatie heeft als doel 
de betrokken marktspelers in te lichten over de belang
rijke ontwikkelingen van de factoren die de aardgasmarkt 
beïnvloeden.

Voor de groothandelsmarkt volgt de CREG de evolutie van 
een aantal fundamentele parameters voor de vorming
van de aardgasprijzen.

Voor de kleinhandelsmarkt richt de boordtabel zich vooral op 
de evolutie van de aardgasprijs voor de huishoudelijke klan
ten en kmo’s in België. Daarnaast wordt ook de vergelijking 
gemaakt met de aardgasprijzen van de buurlanden.

Voor een overzicht van de evolutie van de verschillende 
componenten van de aardgasprijs tussen januari 2007 en 
mei 2013 wordt de lezer verzocht punt 4.2.1.1. van dit ver
slag te raadplegen.

4.1.2. De regulering van vervoer en distributie

4.1.2.1.  Ontvlechting en certificering van netbeheerders 
en corporate governance

A. Ontvlechting van netbeheerders 

In 2013 werd geen enkele wetswijziging doorgevoerd wat 
betreft de regels inzake ontvlechting van de netbeheerders 
zoals ze door de omzettingswet van 8 januari 2012 in de 
gaswet werden ingevoerd. Op een beperkt aantal punten 
hebben ze echter het voorwerp uitgemaakt van een inter
pretatief voorbehoud van het Grondwettelijk Hof in zijn ar
rest nr. 117/2013 van 7 augustus 2013 (wat betreft art. 8, 
§ 4bis en 8, § 4quater van de gaswet).  

B. Certificering van netbeheerders

n Fluxys Belgium

Op de buitengewone en gewone algemene vergadering van 
14 mei 2013 heeft Fluxys Belgium haar statuten aangepast 
om in overeenstemming te zijn met de voorwaarden op
gelegd door de CREG in haar beslissing van 27 september 
2012 (zie jaarverslag 2012, punt 3.1.2.1.B).

n Interconnector (UK) Limited

Op 14 maart 2013 heeft de CREG een ontwerpbeslissing 
goedgekeurd67 inzake de aanvraag van Interconnector (UK) 
Limited tot certificering op basis van het full ownership 
unbundlingmodel, ingediend bij de CREG op 3 december 
2012. De ontwerpbeslissing werd voor advies aan de Euro
pese Commissie overgemaakt op 22 maart 2013.

Op 16 mei 2013 heeft de Europese Commissie haar advies 
meegedeeld aan de CREG. Daarin stelt de Europese Com
missie geen bezwaren te hebben wat betreft de door In
terconnector (UK) Limited gevraagde overgangsperiode om 
tegen ten laatste 3 maart 2015 volledig te beantwoorden 
aan de ontvlechtingseisen, zoals voorzien in artikel 9 van 
de richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009. Zowel Ofgem, de 
Britse regulator, als de CREG hadden hierover een positief 
standpunt ingenomen in hun ontwerpbeslissing.

De Europese Commissie is het advies van de CREG gevolgd 
en stelde dat Interconnector (UK) Limited, als vervoersnet
beheerder, met toepassing van artikel 9(1), a) van de richtlijn 
2009/73/EG, moet aantonen dat zij over een exclusieve en 
volledige controle beschikt over ILC, dochtervennootschap 
van Interconnector (UK) Limited. Daarnaast is de Europese 
Commissie de CREG ook bijgetreden wat betreft het nut 
van het behoud van de vennootschapsrechtelijke structuur 
tussen Interconnector (UK) Limited en IZT, waarin Intercon
nector (UK) Limited een deelname heeft. Verder achtte de 
Europese Commissie, evenals de CREG, dat het van we
zenlijk belang is dat Interconnector (UK) Limited tegen ten 
laatste 3 maart 2015 ook aantoont over een exclusieve en 
volledige controle te beschikken over IZT en FL Zeebrugge 
en dat de taken van vervoersnetbeheerder uitgevoerd wor
den door hetzij Interconnector (UK) Limited zelf, hetzij onder 
haar exclusieve en volledige controle. 

66.   Beslissing (B)130516-CDC-1240 over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor de bepaling van de maximumprijzen aardgas toe te passen op niet-beschermde 
gedropte klanten.

67. Ontwerp van beslissing (B) 130314-CDC-1236 over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited.
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Op 11 juli 2013 heeft de CREG de aanvraag tot certificering 
van Interconnector (UK) Limited goedgekeurd68. In haar 
eindbeslissing heeft de CREG een aantal voorwaarden op
gelegd aan Interconnector (UK) Limited die uitgevoerd moe
ten worden tegen ten laatste 3 maart 2015. De CREG volgt 
de implementatie van deze voorwaarden op samen met de 
Britse regulator Ofgem aan de hand van een driemaandelijk
se rapportering die Interconnector (UK) Limited overmaakt 
aan beide regulatoren.

n Wetswijzigingen in 2013

De certificeringsprocedure werd in 2013 gewijzigd door de 
wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen 
inzake energie (Belgisch staatsblad van 31 december 2013). 
De gaswet voorziet voortaan dat, indien de certificerings
procedure werd opgestart door de Europese Commissie, 
de CREG haar op de hoogte moet houden van een mogelijk 
verval van de procedure. Bovendien moet voor certificerin
gen betreffende derde landen, bij de CREG melding worden 
gemaakt door de betrokken vervoersnetbeheerder van elke 
situatie die ertoe zou kunnen leiden dat een of meerdere 
personen van een derde land de controle over het vervoers
net of over zijn beheerder zouden verkrijgen.

C. Corporate governance 

De CREG heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 
van het corporate governance comité van Fluxys Belgium 
voor het jaar 2012 (toezicht op de toepassing van artikel 8/3 
van de gaswet en evaluatie van de doeltreffendheid ervan 
ten aanzien van de doelstellingen van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de vervoersnetbeheerder).

In juni 2013 heeft de CREG eensluidende adviezen verstrekt 
over de benoeming van twee onafhankelijke bestuurders 
en de verlenging van het mandaat van twee andere onaf
hankelijke bestuurders van Fluxys Belgium. De CREG heeft 
tevens eensluidende adviezen verstrekt over de benoeming 
van twee onafhankelijke bestuurders van Fluxys LNG.

Daarnaast heeft de CREG kennis genomen het verslag van 
de Compliance Officer over het naleven van het verbinte
nissenprogramma door de personeelsleden van Fluxys 
Belgium en Fluxys LNG in 2012. Het verbintenissenpro
gramma dient om te garanderen dat elke discriminerende 
behandeling van de netgebruikers en/of categorieën netge
bruikers uitgesloten is. De CREG heeft op haar verzoek het 
hernieuwde verbintenissenprogramma alsook het auditpro
gramma voor de jaren 2013 en 2014 over de naleving van het 
verbintenissenprogramma ontvangen.

4.1.2.2. Gesloten distributienetten 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde bij arrest van 9 juli 2013 
de bepalingen van de gaswet met betrekking tot gesloten 
industriële netten, met uitzondering van de bepalingen in 
verband met de tarieven, in zoverre deze van toepassing zijn 
op netten die binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied 
van de gewesten gelegen zijn. Het Hof meent dat ze aan
gelegenheden regelen die tot de bevoegdheid van de ge
westen behoren (zie punt 4.5 van het onderhavige verslag).

In 2013 heeft de CREG geen vragen of klachten over 
de tarieven ontvangen van netgebruikers van gesloten 
distributienetten.

4.1.2.3. Technische werking

A. Vervoersvergunningen voor aardgas 

Om zijn aardgasinstallaties te bouwen en uit te baten moet 
de vervoersnetbeheerder, Fluxys Belgium, een aanvraag tot 
vervoersvergunning indienen bij de Administratie Energie 
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

De CREG beschikt over een adviesbevoegdheid met betrek
king tot dergelijke aanvragen. Voor de aanvraagdossiers die 
invloed hebben op de distributienetten, overlegt de CREG 
met de betrokken regionale regulator.

In 2013 werden vijf aanvragen voor vervoersvergunningen 
van Fluxys Belgium aan de CREG voor advies voorgelegd. 
De CREG heeft een gunstig advies gegeven voor elk inge
diend dossier. Voor 3 van deze aanvragen is de vervoers
netbeheerder in 2013 ook gestart met de werkzaamheden. 

B. Het balanceringsmodel    

De hierna volgende basisprincipes voor het nieuwe markt
gerichte balanceringsmodel zijn van kracht sinds 1 oktober 
201269 en worden door de meerderheid van de marktpartijen 
gewaardeerd:

 dagbalancering met cash-out op einde van de dag;
  de rol van de aardgasnetbeheerder beperkt zich tot het 

handhaven van de systeemintegriteit en de restbalancering;
  de netgebruiker is verantwoordelijk voor het evenwicht 

tussen zijn ingaande en uitgaande gasstromen;
 geen (uur)beperkingen binnen de dag;
 één enkele balanceringszone;

68. Eindbeslissing (B)130711-CDC-1236 over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited.
69.   Zie beslissing (B)120510-CDC-1155 over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma 

van de N.V. Fluxys.
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  de aardgasnetbeheerder zorgt voor realtime informatie 
over de individuele positie van elke shipper en over de po
sitie van het globale vervoersnet; 

  de aardgasnetbeheerder beschikt over voldoende midde
len om binnen de dag de onevenwichten op te vangen en 
stelt deze ter beschikking van de netgebruikers in de vorm 
van flexibiliteitsdiensten, al dan niet gekoppeld aan de af
namecapaciteit van de eindklant;

  de netgebruikers hebben toegang tot de within-day spot
markt om op eenvoudige wijze de onevenwichten te kun
nen bijsturen;

  de aardgasnetbeheerder koopt en verkoopt aardgas voor 
balanceringsdoeleinden op de spotmarkt; 

  de balanceringsactiviteiten van de aardgasvervoersnetbe
heerder zijn kostenneutraal;

  een transparant systeem van stimulansen dat de netge
bruiker aanspoort om onevenwichten op het einde van de 
balanceringsperiode te vermijden, is noodzakelijk.

De samenvoeging van de Hgaszone met de L  gaszone 
wordt reeds overwogen en de CREG zal de aardgasnetbe
heerder vragen om een kostenbatenanalyse te maken en 
een stappenplan uit te werken. De creatie van één enkele 
balanceringszone is nodig indien men een liquide en een
voudig toegankelijke gasmarkt wil ontwikkelen.

Net als voor het vervoer, mag er voor balancering in de 
toekomst geen onderscheid meer worden gemaakt tussen 
doorvoer en binnenlands vervoer.

Om te vermijden dat de systeemintegriteit in het gedrang 
komt, legt het nieuwe balanceringsmodel via het aanslui
tingscontract beperkingen op aan de eindafnemers, voor 
wie het voortaan mogelijk is het productieproces gedu
rende de dag op substantiële wijze bij te sturen (elektrici
teitscentrales, grote afnemers die aardgas gebruiken als 
grondstof in hun productieproces, eindafnemers met bifuel, 
enz.). Tevens is een aantal regels noodzakelijk voor wat be
treft de gasstromen binnen de dag naar exitpunten gelegen 
op de grenzen van het vervoersnet. Op deze wijze worden 
beperkingen op portfolioniveau vermeden, en worden deze 
beperkingen opgelegd aan een welbepaalde groep van eind
afnemers en/of exitpunten. 

Het balanceringsmodel voorziet in informatieverstrekking 
aan de individuele netgebruiker. Deze ontvangt telkens bin
nen het uur de informatie over zijn ingaande en uitgaande 
gasstromen van het voorgaande uur. Zonder deze informatie 

is het invoeren van een dagbalanceringsmodel niet mogelijk. 
Het heeft immers geen enkele zin netgebruikers de verplich
ting op te leggen om op het einde van de dag in evenwicht 
te zijn, als deze netgebruikers niet beschikken over de nood
zakelijke informatie over hun evenwichtspositie binnen de 
dag. Zonder deze informatie kan de netgebruiker onmogelijk 
bijsturen door een beroep te doen op zijn leveringscontrac
ten, flexibiliteitsdiensten, within-day spotmarkt, enz. Inzake 
informatieverstrekking aan de netgebruikers voldoet het hui
dige balanceringsmodel aan de noden van de netgebruikers.

Wat betreft de aankoop van bijkomende flexibiliteit, is het 
gemakkelijk de veroorzaker van de kosten te traceren, aan
gezien de aardgasnetbeheerder op uurbasis beschikt over 
de individuele positie van elke netgebruiker. De netgebrui
ker die in de loop van de gasdag gebruik maakt van deze 
flexibiliteit om zijn netevenwicht in optimale omstandig
heden te controleren, zal bijgevolg de kosten dragen. De 
beheerder van het aardgasvervoersnet ontwikkelt hiervoor 
een flexibiliteitsdienst die door de netgebruiker kan worden 
aangekocht tegen een door de CREG goedgekeurd geregu
leerd tarief. Indien de netgebruiker dit wenst (de netgebrui
ker wenst bijvoorbeeld de aankoop van extra aardgas op de 
spotmarkt een paar uur uit te stellen), kan hij gedurende de 
dag bijkomende flexibiliteit kopen om zijn onevenwicht in 
optimale omstandigheden te beheren.

De beheerder van het aardgasvervoersnet koopt en verkoopt 
aardgas voor de balancering van het vervoersnet binnen de 
dag en indien nodig op het einde van de dag (cash-out) op 
de spotmarkt. De beheerder van het aardgasvervoersnet 
draagt er zorg voor dat de kosten voor de balancering van 
het vervoersnet zo laag mogelijk zijn. 

Na de succesvolle start van het nieuwe vervoersmodel op 1 
oktober 2012 heeft de beheerder van het aardgasvervoers
net vastgesteld dat sommige bepalingen met betrekking tot 
de regeling van de individuele positie van de netgebruikers 
en de daaraan verbonden financiële afhandeling, zoals voor
zien in de goedgekeurde versie van het Toegangsreglement 
voor Aardgasvervoer, aanleiding konden geven tot onge
wenste en voor bepaalde netgebruikers nadelige effecten. 

Bijlage A, “Vervoersmodel”, van het toegangsreglement 
voor aardgasvervoer van de NV Fluxys Belgium werd gewij
zigd70 om deze nadelige effecten op te vangen.
 

70.    Beslissing (B)121122-CDC-1205 over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma 
van de N.V. Fluxys
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C. Regels over de veiligheid en betrouwbaarheid van het 
net en de normen en vereisten inzake de kwaliteit van de 
diensten en levering 

Overeenkomstig de gaswet is de CREG belast met de con
trole van de toepassing van de gedragscode en met de 
evaluatie van de prestaties inzake veiligheid en betrouw
baarheid van het aardgasvervoersnet, doorgevoerd in uit
voering van de gedragscode71.

In uitvoering van artikel 133 van de gedragscode implemen
teert de beheerder van het aardgasvervoersnet een zorg
systeem dat waakt over de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
van de werking van zijn vervoersnet en de geleverde 
aardgasvervoersdiensten. 

Dit zorgsysteem laat onder andere toe de kwaliteitsparame
ters te bepalen op het vlak van:
  de frequentie van de onderbrekingen en/of reducties;
  de gemiddelde duur van de onderbrekingen en/of reducties;
  de oorzaak van en de remedie voor de onderbrekingen en/

of reducties;
  het portfolio van de aangeboden aardgasvervoersdiensten.

In 2013 werd geen enkele dienst onderbroken of geredu
ceerd. Met de invoering van het nieuwe Entry/Exitmodel 
dat van start ging op 1 oktober 2012, werd een nieuw 
portfolio van diensten samengesteld en na overleg met 
de betrokken marktpartijen opgenomen in het aardgasver
voersprogramma. Het portfolio van aangeboden diensten 
werd in de loop van 2013 geëvalueerd in samenspraak met 
de marktpartijen. In de loop van 2014 zouden nieuwe aard
gasvervoersdiensten moeten worden aangeboden op de 
markt door de beheerder van het aardgasvervoersnet. 

D.  Tijd door de vervoersnetbeheerder genomen om aanslui
tingen en herstellingen uit te voeren  

Overeenkomstig de gaswet van 1965 is de CREG belast 
met het toezicht op de tijd die een beheerder van het aard
gasvervoersnet nodig heeft om de aansluitingen en herstel
lingen uit te voeren.

In 2013 werden drie nieuwe aansluitingen gerealiseerd: 
twee voor eindklanten (respectievelijk 25 en 21 maanden) 
en een voor de openbare distributie (44 maanden).

Wat onvoorziene herstellingen (na incident) betreft, heeft 
Fluxys Belgium in 2013 alle herstellingen binnen één dag tijd 
uitgevoerd, met uitzondering van Antwerpen (14 dagen) en 

Lier (19 dagen). Alle herstellingen hadden plaats na overleg 
met de eindgebruiker en/of shipper om een aardgastekort 
te voorkomen.

De herstellingen in het kader van geplande onderhoudsperi
odes werden uitgevoerd om een impact op de levering van 
diensten te vermijden. Alle geplande interventies waren 
beperkt in de tijd (meestal één dag) en werden uitgevoerd 
met de medewerking van de eindklant en/of de betrokken 
shippers. 

E. Gedragscode 

Aansluiting 

Het standaard aansluitingscontract formaliseert de contrac
tuele band tussen Fluxys Belgium en een onderneming die 
rechtstreeks is aangesloten op het net van Fluxys Belgium. 
De overeenkomst bepaalt de rechten en plichten van bei
de partijen in verband met de aardgasaansluiting. Ze blijft 
van kracht zolang de aansluiting fysiek blijft bestaan, ook al 
wordt er geen aardgas afgenomen. De aansluitingsovereen
komst is een standaardovereenkomst die voor alle aange
sloten bedrijven dezelfde is.

Het standaard aansluitingscontract bevat verschillende 
bijlagen. Bijlage 1 bevat de operationele procedures (iden
tiek voor alle aangesloten bedrijven), namelijk de regels en 
richtlijnen die op ieder moment moeten worden nageleefd, 
onder meer de technische specificaties voor aardgasont
vangststations, de operationele procedures voor een aard
gasontvangststation en de manier waarop de afgenomen 
hoeveelheden worden bepaald.

Van 13 juli tot 31 augustus 2012 heeft Fluxys Belgium een 
marktraadpleging gehouden over de wijzigingen aan bijlage 
1 van het standaard aansluitingscontract. Deze wijzigingen 
hadden voornamelijk betrekking op aanpassingen die het 
mogelijk zouden maken volumemetingen uit te voeren aan 
de hand van ultrasone meters. Fluxys Belgium heeft geen 
enkel commentaar of opmerking hieromtrent ontvangen.

Op 10 januari 2013 heeft Fluxys Belgium de wijzigingen aan 
bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract overge
maakt aan de CREG.

Op 14 maart 2013 heeft de CREG besloten om de wijzigin
gen aan bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract 
van de eindafnemer op het aardgasvervoersnet voorgesteld 
door Fluxys Belgium, goed te keuren72.

71.  Koninklijk besluit van 23 december 2013 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie. Wat betreft de 
gedragscode wordt de lezer ook verzocht punt E hierna te raadplegen.

72.  Beslissing (B)130314-CDC-1235 over de door de N.V. FLUXYS BELGIUM voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgas-
vervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract”).
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Het aardgasvervoer 

Op 10 mei 2012 heeft de CREG het standaard vervoers
contract voor aardgas, het toegangsreglement en het aard
gasvervoersprogramma van Fluxys Belgium goedgekeurd73 
en zo groen licht gegeven voor de invoering van een nieuw 
vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012. Dit nieuwe vervoers
model, dat de naam Entry/Exitmodel kreeg, vereenvoudigt 
de toegang tot het vervoersnet van Fluxys Belgium sterk en 
schept voorwaarden om de liquiditeit van de aardgasmarkt 
te verbeteren. Het model voorziet onder andere in 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 marktspelers en een marktge
stuurd balanceringssysteem waarbij Fluxys Belgium op de 
anonieme beurs aardgas koopt of verkoopt om het net in 
evenwicht te houden.

De aangeboden diensten komen grotendeels overeen met 
de door de CREG vooropgestelde basisprincipes voor het 
nieuwe vervoersmodel:

  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 zijn niet beperkt door de overgang naar het 
nieuwe vervoersmodel;

  de vervoersdiensten kunnen op eenvoudige wijze worden 
gereserveerd via een elektronisch reservatiesysteem dat 
7 dagen per week en 24 uur per dag ter beschikking staat; 

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

handelsplaats op een zeer eenvoudige wijze aardgas ver
handelen en vervolgens vervoeren naar de door hen ge
wenste bestemming;

  de toegang tot de vervoersmarkt en de markt voor handel 
in aardgas is sterk vereenvoudigd en structureel verbeterd.

Elke netgebruiker die vervoersdiensten wenst te reserveren 
of die toegang wenst tot de informatie en reservatiesyste
men van Fluxys Belgium, tekent vooraf het standaardcon
tract voor aardgasvervoersdiensten. Dit standaardcontract 
is het toegangsticket tot het aardgasvervoersnet en de 

netten van Fluxys Belgium. De netgebruiker wordt geregi
streerd als klant van Fluxys Belgium en kan vanaf de datum 
van ondertekening vervoersdiensten reserveren. De net
gebruiker kan, in functie van zijn behoeften, vervoersdien
sten reserveren via een schriftelijke procedure of via het 
automatisch reservatiesysteem dat 7 dagen per week en 
24 uur per dag ter beschikking staat. Naast de bevrachters, 
traders en leveranciers krijgt de eindafnemer die het wenst 
op deze wijze ook toegang tot het aardgasvervoersnet en 
de aardgasbeurs.

De afnamecapaciteit van de eindafnemers verbonden aan 
het distributienetwerk hoeft niet meer te worden gereser
veerd, maar wordt door Fluxys Belgium op maandbasis 
toegewezen. Dit vereenvoudigt heel sterk de toegang tot 
de residentiële markt en de kleine en middelgrote bedrij
ven. Het is immers voor de leveranciers 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 aangelegenheid was. Bovendien wordt voor 
iedere bevrachter/leverancier de afnamecapaciteit op de
zelfde wijze berekend en toegewezen waardoor een gelijk 
speelveld wordt gecreëerd (level playing field) en mogelijke 
discriminatie wordt vermeden.

In 2013 heeft de CREG vier beslissingen genomen betreffen
de de wijzigingen voorgesteld door Fluxys Belgium aan het 
standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement 
voor aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma:

-  Beslissing van 11 april 2013 over wijzigingen van het 
standaard aardgasvervoerscontract, de bijlagen A en 
B van het toegangsreglement voor aardgasvervoer en 
het aardgasvervoersprogramma

Voor meer informatie over deze beslissing, die voornamelijk 
betrekking heeft op grensoverschrijdende kwesties, wordt 
de lezer verzocht punt 4.1.3.1. van dit verslag te raadplegen.

-  Beslissing van 10 oktober 2013 over een wijziging van 
het standaard aardgasvervoerscontract 

De aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Stan
daard aardgasvervoerscontract, zoals ingediend door Fluxys 
Belgium bij de CREG, betreft de verlaging van de kredietra
ting in hoofde van de bevrachters van A Standard&Poor’s//
Fitch of A3 Moody’s naar BBB+ Standard&Poor’s//Fitch of 
Baa1 Moody’s.

De CREG heeft deze aanvraag goedgekeurd74 met haar be
slissing van 10 oktober 2013 omdat Fluxys Belgium zich op 
die manier in lijn heeft gesteld met de vereiste kredietvoor
waarden die in hoofde van de bevrachters geëist worden 

73.  Beslissing (B)120510-CDC-1155 over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma 
van de N.V. Fluxys

74.   Beslissing (B)131010-CDC-1284 over de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaardcontract voor aardgasvervoer (Artikel 14.1.1, (ii))
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door de beheerders van het aardgasvervoersnet van de om
ringende landen van België.

-  Beslissing van 10 oktober 2013 over wijzigingen van 
het aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, 
B en C3 van het toegangsreglement

In het kader van haar permanente zorg om het dienstenaan
bod te optimaliseren, heeft Fluxys Belgium een voorstel met 
verbeteringen aan haar diensten voor kwaliteitsconversie 
van Hgas in L  gas uitgewerkt. Fluxys Belgium heeft hier
over tussen 12 augustus en 21 augustus 2013 een markt
raadpleging gehouden. Fluxys Belgium heeft de meeste 
opmerkingen meegenomen in een herwerkt voorstel. 

Op 9 oktober 2013 heeft Fluxys Belgium hieromtrent een 
aanvraag tot goedkeuring van het aardgasvervoersprogram
ma en van bijlagen A, B en C3 van het toegangsreglement 
voor aardgasvervoer met het oog op de verbetering van de 
kwaliteitsconversiediensten bij de CREG ingediend.

De wijzigingen die door Fluxys Belgium werden voorge
steld, hadden tot doel de dienst Kwaliteitsconversie, en in 
het bijzonder de dienst Kwaliteitsconversie H > L, beter af 
te stemmen op de reële behoeften van de markt en deze 
aldus aantrekkelijker te maken voor de netgebruikers. Kern 
van de voorgestelde wijziging is een vereenvoudiging van 
de dienst, een uitbreiding en een betere voorspelbaarheid 
van de beschikbaarheid van de dienst, de mogelijkheid te 
onderschrijven voor lange termijn en een vereenvoudigd en 
transparanter stelsel van vergoedingen.

Op basis van de elementen van het voorstel heeft de CREG 
geoordeeld dat de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzi
gingen voor de netgebruiker die capaciteit onderschreven 
heeft voor kwaliteitsconversiediensten, een verbetering in
hielden t.o.v. de huidige werkwijze. De CREG stelt ook vast 
dat het verbeterde voorstel in ruime mate tegemoet komt 
aan de opmerkingen die de betrokken stakeholders inge
diend hebben naar aanleiding van de door Fluxys Belgium 
georganiseerde marktconsultatie.

In het licht van het voorgaande heeft de CREG75 beslist de 
door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het aard
gasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B en C3 van 
het toegangsreglement voor aardgasvervoer met het oog 
op de verbetering van de kwaliteitsconversiediensten goed 
te keuren, met inwerkingtreding op 1 november 2013. 

Wat de werkwijze betreft, heeft de CREG vastgesteld dat, 
om volop te kunnen inspelen op de behoeften van de markt, 
Fluxys Belgium de beslissing van de CREG niet heeft afge
wacht, maar de diensten voor kwaliteitsconversie via een 
onderschrijvingsvenster, dat liep van 9 september 2013 

t.e.m. 20 september 2013, heeft opengesteld. Fluxys Bel
gium heeft wel duidelijk aangegeven dat de dienst werd 
aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de 
CREG. De CREG heeft hier akte van genomen. Zij stelt ech
ter dat een goedkeuring in de regel plaatsvindt voorafgaand 
aan de toepassing van wat ter goedkeuring wordt voorge
legd. Er wordt in dat verband gewezen op artikel 41.6.a van 
Richtlijn 2009/73/EG, waaruit blijkt dat een goedkeuring vol
doende ruim vóór de inwerkingtreding moet plaatsvinden.

De CREG is zich bewust van het feit dat Fluxys Belgium in 
toenemende mate opereert in een competitieve omgeving. 
Deze omgeving kan ertoe leiden dat betere diensten wor
den ontwikkeld en dat deze sneller op de markt worden ge
bracht. De toepassing van niet door de CREG goedgekeurde 
wijzigingen van de regulatoire documenten, zelfs indien dit 
door Fluxys Belgium gebeurt onder voorbehoud van goed
keuring van de CREG, ondermijnt echter het nuttige effect 
van een procedure van voorafgaande goedkeuring door de 
CREG.

De CREG vraagt daarom dat Fluxys Belgium voortaan de 
wijzigingen van de standaardcontracten, toegangsregle
ment en dienstenprogramma’s voorbereidt met het oog op 
de ex ante goedkeuring van de CREG.

-  Beslissing van 24 oktober 2013 over wijzigingen van 
het aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, 
B, E en G van het toegangsreglement 

Op 29 augustus 2013 heeft Fluxys Belgium een aanvraag tot 
goedkeuring van wijzigingen van het aardgasvervoerspro
gramma en van de bijlagen A, B, E en G van het toegangsre
glement voor aardgasvervoer ingediend bij de CREG.

Op 30 september 2013 heeft Fluxys Belgium een nieuw 
voorstel van wijzigingen van het aardgasvervoersprogram
ma en van bijlagen A, B, E en G van het toegangsreglement 
voor aardgasvervoer ter goedkeuring ingediend bij de CREG. 
In deze documenten werd een aantal kleine aanpassingen 
ter verduidelijking doorgevoerd.

Dit voorstel tot wijziging van het toegangsreglement voor 
aardgasvervoer en van het aardgasvervoersprogramma 
heeft als doel de bijkomende modaliteiten te bepalen ten
einde de procedures voor het beheer van contractuele 
congestie bepaald in bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 
715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 “betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1775/2005” te implementeren en om appendix 1 
bij bijlage B van het toegangsreglement voor aardgasver
voer aan te passen om deze in lijn te brengen met de al
gemene voorwaarden voor het gebruik van het primaire 

75.  Beslissing (B)131010-CDC-1283 over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B en C3 van het Toegangsreglement voor 
Aardgasvervoer met het oog op de verbetering van de kwaliteitsconversiediensten
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capaciteitsplatform PRISMA, van toepassing sinds 1 juli 
2013. 

Met toepassing van punt 2.2.1.4 van bijlage I bij de voormel
de Verordening (EG) nr. 715/2009 dienden immers de vol
gende procedures voor congestiebeheer geïmplementeerd 
te worden vanaf 1 oktober 2013:
1)  capaciteitstoename door overboekings en terugkoop 

  regeling;
2) teruggeven van gecontracteerde capaciteit;
3) het mechanisme voor lange termijn use-it-or-lose-it.

De aanpassing van Appendix 1 bij Bijlage B van het toegangs
reglement kadert binnen het pilootproject met betrekking 
tot de implementatie van de Verordening (EU) nr. 984/2013 
van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van 
een netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsme
chanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad.

Deze netwerkcode CAM voorziet dat de vervoerscapaciteit 
op de interconnectiepunten tussen de Entry/Exitzones bin
nen de Europese Unie wordt toegewezen door middel van 
veilingen op basis van gestandaardiseerde looptijden (jaar, 
kwartaal, maand, dag en binnen de dag) en bevat een ge
meenschappelijke veilingkalender. De netwerkcode CAM 
voorziet tevens de oprichting van elektronische platformen 
voor de veiling van capaciteiten onder het gemeenschap
pelijke beheer van de netwerkbeheerders. Op basis van 
hun ervaring met dergelijke platformen heeft een groot 
aantal netwerkbeheerders waaronder Fluxys Belgium het 
gemeenschappelijk platform voor veiling van vervoerscapa
citeit op interconnectiepunten opgericht, dat wordt beheerd 
door PRISMA. Dit veilingplatform is sinds 1 april 2013 ope
rationeel en biedt op de interconnectiepunten tussen de 
Entry/Exit-zones van de deelnemende vervoersnetbeheer
ders gefaseerd in de tijd gebundelde vervoerscapaciteit aan, 
conform de netwerkcode CAM. Aangezien de netwerkcode 
CAM nog niet was vastgesteld bij Verordening, is dit initia
tief een pilootproject.

Alvorens dit voorstel tot wijziging van het aardgasvervoers
programma en van de bijlagen A, B, E en G van het toegangs
reglement in te dienen, heeft Fluxys Belgium na overleg 
met de CREG haar ontwerpen van gewijzigde teksten ter 
consultatie voorgelegd aan de marktspelers. Bijkomend 
heeft Fluxys Belgium een aantal workshops georganiseerd 
met als doel de marktpartijen uitgebreid te informeren over 
voornoemde aanpassingen.

In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking 
heeft de CREG de nodige discussies gevoerd met de regu
latoren van de buurlanden. 

Op 24 oktober 2013 heeft de CREG de voorgestelde wij
zigingen van het aardgasvervoersprogramma en van de 
bijlagen A, B (uitgezonderd appendix 1), E en G van het 
toegangsreglement voor aardgasvervoer ingediend op 30 
september 2013 goedgekeurd76 en heeft zij beslist dat zij in 
werking treden vanaf 1 november 2013.

De CREG heeft gevraagd dat Fluxys Belgium minstens 
jaarlijks en de eerste keer zes maanden na datum van de 
beslissing een verslag publiceert over de werking van de 
overboekings en terugkoopregeling, in het bijzonder over 
de wijze waarop de hoeveelheid additionele capaciteit op 
de interconnectiepunten wordt berekend, overeenkomstig 
voornoemde Verordening (EG) nr. 715/2009.

Opslag 

Vanaf het opslagseizoen 2013/2014 heeft Fluxys Belgium ook 
middellangetermijndiensten ter beschikking gesteld via een 
onderschrijvingsvenster. In totaal werd hierbij 100 Mm³(n) op
slagvolume, aangevuld met injectie en uitzendcapaciteit met 
een looptijd van drie jaar, verkocht voor de periode van 15 april 
2013 tot 14 april 2016.

Analoog als voor het opslagseizoen 2012/2013 heeft Fluxys 
Belgium op 28 november 2012 een veiling georganiseerd voor 
de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het sei
zoen 2013/2014. Fluxys Belgium is er hierbij niet in geslaagd de 
beschikbare capaciteit succesvol toe te wijzen: slechts 48% 
van de beschikbare capaciteit voor jaardiensten, die in totaal 
180 Mm³(n) bedraagt, werd verkocht. Naar aanleiding van dit 
slechte resultaat was een evaluatie van de veilingprocedure 
gewenst. Als onderliggende redenen voor de onvolledige 
toewijzing van haar diensten verwijst Fluxys Belgium naar de 
rechtstreekse concurrentie met andere fysische opslagopera
toren in de buurlanden. Daarnaast zegt Fluxys Belgium sinds 
kort een commerciële druk te ondervinden ten gevolge van 
de contracten voor virtuele flexibiliteit, die door verschillende 
partijen onder verschillende vormen aangeboden worden. 

Teneinde de onverkochte capaciteit te commercialiseren, heeft 
Fluxys Belgium in overleg met de CREG een voorstel uitge
werkt. Het voorstel, dat op 24 januari 2013 ter goedkeuring 
aan de CREG werd voorgelegd, voorziet een integratie van de 
middellangetermijnopslagdiensten in de langetermijndiensten 
en een versoepeling van de wijze waarop de capaciteit wordt 
aangeboden op de markt. Fluxys Belgium heeft de wijzigingen 
tijdens een informatiesessie toegelicht en deze via een forme
le marktbevraging ter raadpleging voorgelegd. 

De wijzigingen die Fluxys Belgium heeft voorgesteld, hebben 
betrekking op de integratie van de middellangetermijndien
sten in de langetermijndiensten, waardoor het onderscheid 
tussen middellangetermijndiensten en langetermijndiensten 

76.  Beslissing (B)131024-CDC-1281 over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, E en G van het Toegangsreglement voor 
Aardgasvervoer.
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verdwijnt. Verder zijn de hoeveelheden per diensttermijn 
niet vast, maar worden deze vastgelegd in functie van de 
marktomstandigheden en van de termijnen van de op dat 
ogenblik reeds toegewezen diensten. De specifieke indeling 
van het beschikbare volume gebeurt op ad hoc basis in overleg 
met de markt en wordt vastgelegd in specifieke bepalingen 
van de bijzondere voorwaarden (de Terms and Conditions) 
die de onderschrijvingsvensters en de veilingvensters bege
leiden. De aankondiging van een dergelijk venster gebeurt 
door middel van de publicatie door Fluxys Belgium van een 
toewijzingskalender.

De CREG heeft geoordeeld dat de voorgestelde wijzigingen 
meer mogelijkheden bieden voor Fluxys Belgium om de be
schikbare opslagdiensten te commercialiseren en dat de uit
breiding van het dienstenpakket ook de opslaggebruikers ten 
goede komt. Daarom heeft zij beslist de voorgestelde wijzigin
gen goed te keuren77.

Fluxys Belgium heeft nog een deel van de beschikbare dien
sten kunnen toewijzen. Het betreft een uitzendcapaciteit van 
85.000 m³(n)/u en een opslagvolume van 499 GWh. De niet 
verkochte diensten kunnen verder onderschreven worden op 
een first-come-first-servebasis.

De commercialisatie van de opslagdiensten in het algemeen 
vraagt ook in elk geval bijzondere aandacht voor het seizoen 
2013/2014, en de komende periode zal dit vermoedelijk niet 
anders zijn. De CREG dringt erop aan dat Fluxys Belgium ac
tief gaat onderzoeken hoe de opslagcapaciteit van Loenhout 
beter zou kunnen gecommercialiseerd worden, onder meer bij 
het ontwikkelen van bijkomende flexibiliteitsdiensten ter on
dersteuning van de ZTP (Zeebrugge Trading Point) als virtuele 
handelsplaats.
 

LNG 

Zowel de standaardcontracten als de toegangsreglementen 
en de dienstenprogramma’s moeten door de beheerder van 
de LNGterminal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
CREG.

Op 15 juni 2012 heeft Fluxys LNG een marktraadpleging 
gelanceerd over het standaard contract voor de LNGherle
veringsdiensten, het toegangsreglement voor LNG en het 
LNGprogramma.

Op 27 juni 2012 heeft Fluxys LNG talrijke nuttige en belang
rijke suggesties, voorstellen, opmerkingen, vaststellingen 
en inlichtingen ontvangen van de deelnemende marktspe
lers. Zij heeft de bovenvermelde reacties overgemaakt aan 
de CREG.

De opmerkingen geformuleerd door de marktspelers hiel
den hoofdzakelijk verband met hun bezorgdheid over het be
houd van de stabiliteit van de bestaande LNGdiensten naast 
de ontwikkeling van nieuwe LNGdiensten (namelijk het la
den van LNGtankers en het laden van LNGvrachtwagens).

In deze context heeft Fluxys LNG op 27 mei 2013 een 
nieuwe marktraadpleging georganiseerd, ditmaal met be
trekking tot de regulatoire documenten voor het laden van 
LNG vrachtwagens.

Naar aanleiding van de raadpleging van de marktpartijen en 
in overleg met de CREG werden door Fluxys LNG op 2 juli 
2013 bij de CREG ter goedkeuring drie onderscheiden docu
menten ingediend, te weten:
  het standaard contract voor het laden van LNGvracht 

wagens;
  het toegangsreglement voor het laden van LNGvracht 

wagens;
  het LNGprogramma, dat reeds werd goedgekeurd op 15 

november 2012, maar werd aangevuld voor wat betreft het 
laden van LNGvrachtwagens.

Op 11 september 2013 werd na overleg tussen Fluxys LNG 
en de CREG, door Fluxys LNG een aangepaste aanvraag tot 
goedkeuring van het standaard LNGcontract voor het laden 
van LNGvrachtwagens en van het LNGtoegangsreglement 
voor het laden van LNGvrachtwagens ingediend bij de 
CREG.

Bij beslissing78 van 19 september 2013 heeft de CREG 
de belangrijkste voorwaarden voor het laden van LNG
vrachtwagens goedgekeurd, te weten het standaard 
LNGcontract voor het laden van LNGvrachtwagens, het 

77.  Beslissing (B)130221-CDC-1232 over de aanvraag tot goedkeuring van de update van het toegangsreglement voor opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het opslagprogramma en het 
standaard opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) van de N.V. Fluxys Belgium

78.  Beslissing (B)130919-CDC-1277 over de aanvraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor het laden van LNG-vrachtwagens, bestaande uit het standaard LNG-contract, het 
toegangsreglement en het LNG-programma van de N.V. Fluxys LNG
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LNGtoegangsreglement voor het laden van LNGvrachtwa
gens en het LNGprogramma aangepast voor vrachtwagens.

F. Maatregelen ter waarborging van de bevoorrading    
 
De Gas Coordination Group van de Europese Commissie co
ordineert de toepassing van Verordening (EU) nr. 994/201079 

die gericht is op het waarborgen van de aardgasbevoorra
ding in Europa. Naast de aangewezen bevoegde instantie, 
de Algemene Directie Energie, vertegenwoordigt de CREG 
mede België in deze Europese coördinatiegroep. De CREG 
levert bijstand aan de bevoegde instantie om Verordening 
994/2010 toe te passen in België. De aandacht van de CREG 
gaat hierbij vooral uit naar een maximale benutting van 
marktinstrumenten om de bevoorradingszekerheid te waar
borgen. Residuele risico’s vragen een aangepast overheids
optreden dat kan worden ingepast in de marktwerking. De 
CREG heeft op dit vlak nauw kunnen samenwerken met de 
Algemene Directie Energie om haar verantwoordelijkheid 
als bevoegdheid instantie in te vullen. De CREG heeft on
der meer bijstand geleverd in de realisatie van het jaarlijks 
opvolgingsverslag van de bevoorradingszekerheid80. Verder 
is er samengewerkt aan een ontwerp van wettekst om een 
leveringsnorm toe te passen voor beschermde afnemers.

Trouw aan haar taken van algemeen toezicht en controle 
op de toepassing van de gedragscode, heeft de CREG de 
balancering op het vervoersnetwerk voor Hgas en L  gas 
opgevolgd. In 2013 heeft de CREG geen problemen vast
gesteld die kritisch waren voor de beheersing van het net 
evenwicht. Het huidige netbalanceringsregime legt een gro
te verantwoordelijkheid bij de netgebruikers zelf, waardoor 
de netbeheerder nog enkel moet instaan voor een residuele 
balancering, mocht dit nodig zijn. Het op de markt geba
seerde balanceringsmechanisme wordt nauw opgevolgd en 
wordt door de CREG beoordeeld als een succesvol en een 
belangrijk mechanisme, dat tevens de continuïteit van aard
gasleveringen aan alle eindverbruikers helpt te waarborgen.  

4.1.2.4. Netwerk- en LNG-tarieven  

A. Vervoersnet, opslag en LNG

a) Tariefmethodologie

Dankzij de juridische zekerheid die voortvloeit uit het arrest 
nr. 117/2013 van 7 augustus 2013 van het Grondwettelijk Hof, 
dat zich heeft uitgesproken over de manier waarop België 

de bepalingen van het derde Europese energiepakket, onder 
andere omtrent de vastlegging van een tariefmethodologie 
voor de aansluiting en de toegang tot het aardgasvervoers
net, de opslaginstallaties voor aardgas en de LNGinstallaties 
heeft omgezet (zie punt 4.5. van dit verslag), heeft de CREG 
het proces kunnen opstarten tot vervanging van de voorlo
pige tariefmethodologie door een definitieve methodologie.

Deze werkzaamheden zouden ten laatste tegen 31 decem
ber 2014 afgerond moeten zijn en vereisen eerst een ak
koord met de betrokken beheerders omtrent de te volgen 
procedure.

Ondertussen heeft de CREG zich verder gebaseerd op het 
besluit van 24 november 2011 dat zij had uitgewerkt en dat 
de voorlopige berekeningsmethoden vastlegt en de tarifaire 
voorwaarden inzake de aansluiting op en de toegang tot de 
aardgasvervoersnetten, de opslaginstallaties en de LNG
installaties bepaalt.

b) Evolutie van de tarieven

n Vervoers- en opslagtarieven

De tarieven van de NV Fluxys Belgium voor het jaar 2013 
voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet 
alsook voor de opslagdiensten en de ondersteunende dien
sten zijn identiek aan die van 2012, zonder toepassing van de 
inflatiegraad. De CREG heeft namelijk de tarieven voor het 
vervoer en de opslag van aardgas van de NV Fluxys Belgium 
voor de jaren 2012 – 2015 goedgekeurd in haar beslissing 
van 13 september 2012 (zie jaarverslag 2012, pagina 18).

Op 25 september 2013 heeft de NV Fluxys Belgium een 
voorstel ingediend bij de CREG betreffende de maximale 
terugkoopprijs voor bijkomende capaciteit die verkocht werd 
in een overboekings en terugkoopregeling.

Volgens de Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voor
waarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005, dienen de 
transmissiesysteembeheerders namelijk een stimulerings
regeling voor overboeking en terugkoop met het oog op het 
aanbieden van bijkomende capaciteit op een vaste basis aan 
de nationale regulator voor te leggen.

De CREG heeft het voorstel van de NV Fluxys Belgium 
goedgekeurd81, maar heeft Fluxys gevraagd haar binnen de 
zes maanden volgend op de beslissing, een verslag over te 

79.  Verordening (EU) Nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/67/EG van de Raad. Gepubliceerd op 12 november 2010 en van toepassing met ingang van 3 december 2010. 

80.  http://economie.fgov.be/nl/binaries/Yearly_monitoring_report_2012_BE_tcm325-234924.pdf
81.  Beslissing (B)131024-CDC-1288 over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde terugkoopprijzen in het kader van de stimuleringsregeling voor overboeking en terugkoop van additionele capa-

citeit.
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maken over de terugkoopregeling, waarna de CREG des
gevallend de NV Fluxys Belgium kan verzoeken de goedge
keurde regeling te herzien.  

n Tarieven van de LNG-terminal 

De tarieven van Fluxys LNG voor het jaar 2013 voor het ge
bruik van de installaties van de LNGterminal in Zeebrugge 
zijn identiek aan die van 2012, zonder toepassing van de in
flatiegraad. In een beslissing van 29 november 2012 heeft de 
CREG een geactualiseerde versie van de tarieven, geldig van 
1 januari 2013 tot 31 maart 2027, goedgekeurd en heeft zo het 
werkelijke tariefniveau van de tarieven die in haar beslissing 
van 30 september 2004 werden goedgekeurd, bevestigd.

c) Saldi

n NV Fluxys Belgium

In haar ontwerp van beslissing van 30 mei 201382, gebaseerd 
op het jaarlijkse tariefverslag en de tariefafrekening voor het 
boekjaar 2012 ingediend door de NV Fluxys Belgium bij de 
CREG op 1 maart 2013, heeft de CREG besloten dat de NV 
Fluxys Belgium haar tariefverslag moest aanpassen ten
einde een goedkeuring betreffende de exploitatiesaldi voor 
2012 te bekomen. 
 
Overwegende de aangepaste tarifaire afrekening van 25 
juni 2013 die de NV Fluxys Belgium aan de CREG heeft over
gemaakt met het oog op de controle van de tarieven van 
het boekjaar 2012, heeft de CREG beslist83 dat de toepas
sing van de tarieven in 2012 moest leiden tot de volgende 
handelingen: 

•  een toewijzing naar de regularisatierekening van de trans
portactiviteit van 103.057.131,48 euro waardoor het pas
sief van de balans voor de toekomstige tarieven in totaal 
187.038.376,54 euro bedraagt; en

•  een toewijzing naar de regularisatierekening van de op
slagactiviteit van 8.933.147,89 euro waardoor het actief 
van de balans te recupereren door de toekomstige tarie
ven in totaal 32.241.251,63 euro bedraagt;

•  voor beide activiteiten samen een globale efficiëntiewinst 
van 15.396.645,76 euro ten voordele van de billijke marge. 

n Fluxys LNG SA

Overwegende de tariefverslagen van 11 juli 2013 die de NV 
Fluxys LNG aan de CREG heeft overgemaakt met het oog op 
de controle van de tarieven van het boekjaar 2011 en 2012, 
heeft de CREG besloten84 dat de toepassing van de voor 
2011 en 2012 goedgekeurde tarieven leidde tot een credi
tering van de regularisatierekening, die 93.612.072,71 euro 
bedroeg op 31 december 2012. 

d) Rechtspraak 

Op 24 januari 2013 heeft het Hof van Beroep van Brussel een 
arrest (nr. 2012/AR/1212) gewezen waarin het, op verzoek 
van de eisende partij, de intrekking van het beroep dat werd 
ingediend tegen de beslissing van de CREG (B)111222CDC
656G/16 van 22 december 2011 betreffende het verzoek tot 
goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting op en het 
gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten 
en de ondersteunende diensten van Fluxys voor de jaren 
20122015, heeft uitgevaardigd.

B. Distributienetten

a) Tariefmethodologie

De lezer wordt verzocht punt 3.1.3.4.B.a van dit verslag te 
raadplegen.

b) Evolutie van de tarieven

De drie onderstaande tabellen geven een overzicht van de 
tariefevoluties tussen 2008 en 2013.

In april 2012 heeft de CREG de toepassing van de tarieven 
goedgekeurd voor 2012, verlengd tot 31 december 2014. 
Bijgevolg zijn de tarieven van de distributienetten tussen 
2012 en 2013 niet geëvolueerd. 

82.  Beslissing (B)130530-CDC-656G/21 betreffende de saldi gerapporteerd door de NV Fluxys Belgium voor het exploitatiejaar 2012.
83. Beslissing (B)130704-CDC-656G/22 over saldi gerapporteerd door de N.V. Fluxys Belgium betreffende het exploitatiejaar 2012.
84. Beslissing (B)130717-CDC-657G/07 betreffende de saldi gerapporteerd door de NV Fluxys LNG voor de exploitatiejaren 2011 en 2012.
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Tabel 17: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 tot en met 2013, excl. btw  

Tabel 18: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 tot en met 2013, excl. 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 Δ 
2013/2012 2013

GASELWEST 0,003206 2,83% 0,003297 1,32% 0,003340 4,82% 0,003501 2,35% 0,003584 0,00% 0,003584

IDEG 0,003606 -7,39% 0,003340 5,10% 0,003510 3,51% 0,003633 3,17% 0,003748 0,00% 0,003748

IGH 0,003685 -3,73% 0,003547 0,57% 0,003567 1,31% 0,003614 0,95% 0,003649 0,00% 0,003649

IMEA 0,001744 -11,46% 0,001544 1,34% 0,001565 1,25% 0,001585 1,74% 0,001612 0,00% 0,001612

IMEWO 0,002737 4,28% 0,002854 1,11% 0,002886 6,42% 0,003071 3,15% 0,003168 0,00% 0,003168

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

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

INTERGEM 0,002388 14,01% 0,002722 2,18% 0,002782 5,69% 0,002940 3,73% 0,003050 0,00% 0,003050

INTERLUX 0,005081 -13,61% 0,004389 5,72% 0,004641 4,95% 0,004870 4,03% 0,005066 0,00% 0,005066

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

IVEKA 0,002325 13,38% 0,002636 -6,23% 0,002472 3,58% 0,002560 2,96% 0,002636 0,00% 0,002636

IVERLEK 0,002374 4,86% 0,002490 1,15% 0,002518 4,91% 0,002642 3,11% 0,002724 0,00% 0,002724

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

SEDILEC 0,003465 -2,52% 0,003377 2,34% 0,003456 2,82% 0,003554 2,39% 0,003639 0,00% 0,003639

SIBELGA 0,002666 20,32% 0,003207 6,23% 0,003407 11,63% 0,003803 7,73% 0,004097 0,00% 0,004097

SIBELGAS 0,003192 15,08% 0,003673 -2,09% 0,003596 1,72% 0,003658 1,02% 0,003695 0,00% 0,003695

SIMOGEL 0,001593 13,61% 0,001810 2,26% 0,001851 0,47% 0,001859 0,40% 0,001867 0,00% 0,001867

Gemiddelde 0,002812 2,92% 0,002860 1,24% 0,002901 2,60% 0,002986 9,11% 0,003218 0,00% 0,003218

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven
1 Tarieven Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 juli 2009 (voorheen: tarieven 2008)
  Tarieven Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: geldig vanaf 1 oktober 2009 (voorheen: tarieven 2008)

Bron: CREG

Bron: CREG

euro/kWh Huishoudelijke klant 
23.260 kWh/jaar 

DNB 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2012/2011 2012 Δ 
2013/2012 2013

GASELWEST 0,012008 11,46% 0,013384 1,39% 0,013570 4,77% 0,014217 2,36% 0,014553 0,00% 0,014553

IDEG 0,012890 8,98% 0,014048 5,06% 0,014758 3,25% 0,015237 2,71% 0,015651 0,00% 0,015651

IGH 0,013181 11,60% 0,014710 1,41% 0,014918 1,40% 0,015127 0,71% 0,015233 0,00% 0,015233

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

IMEWO 0,011538 10,94% 0,012800 0,84% 0,012908 6,05% 0,013688 2,88% 0,014083 0,00% 0,014083

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

INTERENERGA 0,014607 0,00% 0,014607 0,00% 0,014607 -11,40% 0,012943 -0,88% 0,012829 0,00% 0,012829

INTERGEM 0,009782 20,04% 0,011743 1,83% 0,011958 5,46% 0,012611 3,60% 0,013064 0,00% 0,013064

INTERLUX 0,013616 -0,76% 0,013512 7,86% 0,014575 6,11% 0,015466 5,08% 0,016251 0,00% 0,016251

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

IVEKA 0,009901 17,33% 0,011617 -5,94% 0,010927 3,40% 0,011299 2,74% 0,011608 0,00% 0,011608

IVERLEK 0,010070 9,85% 0,011062 1,18% 0,011192 4,96% 0,011747 3,15% 0,012117 0,00% 0,012117

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

SEDILEC 0,012382 10,56% 0,013690 2,64% 0,014052 2,62% 0,014420 2,32% 0,014755 0,00% 0,014755

SIBELGA 0,011761 -3,20% 0,011384 7,53% 0,012241 3,77% 0,012703 1,78% 0,012930 0,00% 0,012930

SIBELGAS 0,011288 21,60% 0,013726 -3,07% 0,013304 1,46% 0,013498 0,80% 0,013606 0,00% 0,013606

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

Gemiddelde 0,011338 8,67% 0,012262 1,52% 0,012454 2,29% 0,012740 7,06% 0,013511 0,00% 0,013511

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven
1 Tarieven Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 juli 2009 (voorheen: tarieven 2008)
  Tarieven Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: geldig vanaf 1 oktober 2009 (voorheen: tarieven 2008)
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Tabel 19: Tarieven voor het gebruik van het distributienet voor de jaren 2008 tot en met 2013, excl. 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 Δ 
2013/2012 2013

GASELWEST 0,000504 12,06% 0,000565 0,19% 0,000566 4,69% 0,000592 2,27% 0,000606 0,00% 0,000606

IDEG 0,000785 -6,97% 0,000730 3,66% 0,000757 4,41% 0,000791 2,54% 0,000811 0,00% 0,000811

IGH 0,000592 -4,75% 0,000564 1,79% 0,000574 0,59% 0,000577 0,59% 0,000581 0,00% 0,000581

IMEA 0,000267 -5,81% 0,000251 1,17% 0,000254 1,23% 0,000258 1,63% 0,000262 0,00% 0,000262

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

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

INTERENERGA 0,001665 0,00% 0,001665 0,00% 0,001665 -27,16% 0,001213 0,05% 0,001213 0,00% 0,001213

INTERGEM 0,000439 8,30% 0,000475 1,94% 0,000484 5,49% 0,000511 3,62% 0,000530 0,00% 0,000530

INTERLUX 0,001128 -11,06% 0,001004 4,66% 0,001050 4,13% 0,001094 4,88% 0,001147 0,00% 0,001147

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

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

IVERLEK 0,000239 15,64% 0,000277 1,38% 0,000280 4,81% 0,000294 3,12% 0,000303 0,00% 0,000303

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

SEDILEC 0,000742 -0,64% 0,000737 1,82% 0,000750 2,67% 0,000771 0,44% 0,000774 0,00% 0,000774

SIBELGA 0,000785 68,05% 0,001319 13,80% 0,001501 6,13% 0,001593 6,90% 0,001703 0,00% 0,001703

SIBELGAS 0,000220 15,75% 0,000255 -3,03% 0,000247 1,23% 0,000250 0,71% 0,000252 0,00% 0,000252

SIMOGEL 0,000945 -1,56% 0,000930 2,52% 0,000954 0,01% 0,000954 1,06% 0,000964 0,00% 0,000964

Gemiddelde 0,000727 7,26% 0,000765 1,45% 0,000781 -2,06% 0,000736 5,46% 0,000769 0,00% 0,000769

Groene cijfers: goedgekeurde tarieven – Rode cijfers: opgelegde tarieven
1 Tarieven Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: geldig vanaf 1 juli 2009 (voorheen: tarieven 2008)
  Tarieven Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: geldig vanaf 1 oktober 2009 (voorheen: tarieven 2008)

Bron: CREG

Tussen de verschillende distributienetbeheerders kunnen 
aanzienlijke tariefverschillen worden vastgesteld. Deze 
verschillen worden enerzijds gerechtvaardigd door topo
grafische en technische factoren eigen 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.

De drie figuren op deze pagina geven de gemiddelde sa
menstelling van de distributienetkost weer in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel.
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Figuur 19:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost 

in Vlaanderen in 2013 voor een klant T2 = 

 23.260 kWh/jaar   

Figuur 20:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost 

in Wallonië in 2013 voor een klant T2 = 23.260 kWh/

jaar 

 Overbrenging op het net  

 Meet-en teleactiviteit

 Openbaredienstverplichtingen  

 Heffingen

Bron: CREG

Figuur 21:  Gemiddelde samenstelling van de distributienetkost 

in Brussel in 2013 voor een klant T2 = 23.260 kWh/

jaar  

 Overbrenging op het net  

 Meet-en teleactiviteit

 Openbaredienstverplichtingen  

 Heffingen

Bron: CREG
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c) Saldi

Begin 2011, 2012 en 2013 heeft de CREG van de distribu
tienetbeheerders de verslagen ontvangen betreffende de 
toepassing van hun tarieven, respectievelijk tijdens de jaren 
2010, 2011 en 2012. De CREG heeft geen enkele beslissing 
genomen omtrent de berichte saldi om redenen beschreven 
in punt 3.1.3.4.B.c van dit verslag, die mutatis mutandis van 
toepassing zijn op het aardgas.

4.1.3. Grensoverschrijdende kwesties

4.1.3.1.  De toegang tot grensoverschrijdende 
installaties

In het kader van de nieuwe Europese verordening TEN
E nr. 347/201385 die op 25 april 2013 is verschenen en die 
op 15 mei 2013 in werking is getreden, heeft België drie 
investeringsprojecten van Fluxys Belgium ingediend bij de 
Europese Commissie met het oog op het verkrijgen van 
een status van “project van algemeen belang” (hierna: PCI  
Project of Common Interest). Enkel projecten die minstens 
één landsgrens binnen de Europese Unie overschrijden kun
nen in aanmerking komen. Dankzij de PCIstatus kan het 
project genieten van versnelde en meer doeltreffende pro
cedures voor de toekenning van vergunningen, alsook van 
betere reguleringsvoorwaarden. Daarnaast wordt ook een 
kosten/batenanalyse gemaakt van de PCIprojecten voor de 
verschillende landen die zich in de impactzone van deze pro
jecten bevinden. Dit met het oog op eventuele grensover
schrijdende kostencompensaties indien projecten anders 
niet gerealiseerd zouden worden. Pas in laatste instantie 
kan er sprake zijn van subsidies van de Europese Commis
sie om de nodige werkzaamheden te helpen financieren, 
als de markt de financiering van de investeringskosten niet 
kan dragen en er toch belangrijke positieve externaliteiten 
aan het project verbonden zijn zoals marktintegratie, mede
dinging, aardgasbevoorradingszekerheid en duurzaamheid.

De drie Belgische projecten op naam van promotor Fluxys 
Belgium zijn:
a)  de nieuwe interconnectie tussen Frankrijk en België via 

het grenspunt te Alveringem;
b)  de versterking van de bevoorradingsas naar het Groother

togdom Luxemburg; 
c)  de verdere uitbreiding van de LNGterminal te Zeebrugge 

inclusief een tweede aanmeerpunt voor methaantankers.

Deze 3 projecten zijn op 22 april 2013 geselecteerd door de 
Europese Regionale werkgroep NSI Gas West86  waarin de 
Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, de vervoersnetbeheerder Fluxys 
Belgium en de CREG zetelen. In totaal werden een 50tal 
aardgasprojecten ter goedkeuring voorgelegd. Op 14 oktober 
2013 heeft de Europese Commissie de lijst aangenomen van 
projecten die een PCIstatus verkrijgen87. De lijst bevat vier 
aardgasprojecten voor België, waaronder de drie vermelde 
projecten op naam van de promotor Fluxys Belgium. 

De lijst van Europese PCIprojecten wordt tweejaarlijks ge
actualiseerd en gemonitord binnen de respectievelijke Euro
pese werkgroepen. De CREG zal deze activiteiten opvolgen 
binnen de werkgroep voor onze regio (NSI Gas West).

Naast de betrokkenheid van de CREG in het selectieproces 
en de monitoring van PCI’s, helpt de CREG in nauw overleg 
met de andere regulatoren en ACER om de uitvoering van 
de nieuwe TENE verordening nr. 347/2013 in goede banen 
te leiden. 

Beslissing (B)130411-CDC-1242 over de door de N.V. 
Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Stan-
daard Aardgasvervoerscontract, de bijlagen A en B van 
het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het 
Aardgasvervoersprogramma

Zoals hierboven vermeld onder punt 4.1.2.3.E heeft de 
CREG in mei 2012 het standaard aardgasvervoerscontract, 
het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het aard
gasvervoersprogramma van Fluxys Belgium goedgekeurd. 
Op die manier heeft zij haar groen licht gegeven voor de uit
voering van een nieuw vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012.

ENTSOG, de Europese groepering van beheerders voor 
gasvervoersnetten, heeft, met toepassing van de artikelen 6 
en 8 van de Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 “betreffende de voor
waarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr.  1775/2005”een net
werkcode betreffende de mechanismen voor de toewijzing 
van capaciteit in gasvervoerssystemen (hierna: NC CAM) 
ontwikkeld op basis van de kaderrichtlijn voor capaciteitsal
locatie die werd voorgesteld door ACER op 3 augustus 2011. 
Op 9 november 2012 heeft ACER de NC CAM overgemaakt 
aan de Europese Commissie onder voorbehoud van een 
aantal wijzigingen. De Europese Commissie heeft in januari 
2013 de comitologieprocedure opgestart, die op 14 oktober 
2013 heeft geleid tot de vaststelling van de NC CAM88 bij 
Verordening.

85.    Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009. Gepubliceerd op 25 april 2013 en van toepassing met ingang van 15 mei 2013. 

86.  North-South gas interconnections in Western Europe.
87.  http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf, zie pagina 6 voor een overzicht van de gasprojecten voor België.
88.  Verordening (EU) nr. 984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netwerkcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen 

en tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad
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De NC CAM voorziet dat de vervoerscapaciteit op de inter
connectiepunten tussen de Entry/Exit-zones binnen de Eu
ropese Unie wordt toegewezen door middel van veilingen 
op basis van gestandaardiseerde looptijden (jaar, kwartaal, 
maand en dag) en een gemeenschappelijke veilingkalender. 
In de mate dat er op deze interconnectiepunten aan beide 
zijden vaste capaciteit ter beschikking is, wordt deze in de 
vorm van gebundelde producten aangeboden. De NC CAM 
voorziet tevens de oprichting van elektronische platformen 
voor de veiling van capaciteiten onder het gemeenschap
pelijke beheer van de netwerkbeheerders.

Op basis van hun ervaring met dergelijke platformen heb
ben de respectievelijke beheerders van Capsquare, Link
4Hubs en TracX eind april 2012 aangekondigd dat ze een 
gemeenschappelijk platform wensten op te richten voor de 
reservatie van vervoerscapaciteit op hun respectievelijke 
interconnectiepunten. Dit project, dat oorspronkelijk werd 
gestart voor de regio NoordWest Europa (Denemarken, 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en België) werd openge
steld voor andere netwerkbeheerders. Intussen zijn zowel 
de netwerkbeheerder van Oostenrijk als Italië toegetreden 
en hebben de netwerkbeheerders van het Verenigd Konink
rijk, Portugal en Spanje en Slovenië hun interesse voor het 
project betoond.

Het gemeenschappelijk platform voor veiling van vervoers
capaciteit op interconnectiepunten wordt beheerd door 
PRISMA, opgericht op 1 januari 2013, waarvan intussen 19 
netwerkbeheerders lid zijn. Dit veilingplatform is sinds 1 
april 2013 operationeel en biedt op de interconnectiepun
ten tussen de Entry/Exit-zones van de ondersteunende 
netwerkbeheerders gefaseerd in de tijd gebundelde ver
voerscapaciteit aan conform de NC CAM. Bedoeling is om 
ervaring op te bouwen met veilingsystemen, het bundelen 
van vervoerscapaciteit op interconnectiepunten en het 
harmoniseren van gegevensuitwisseling tussen naburige 
netwerkbeheerders. 

Fluxys Belgium is stichtend lid en een actieve partner van 
PRISMA. In overleg met de CREG werd afgesproken dat 
in een eerste fase vanaf 17 april 2013 day ahead vervoers
capaciteit via het PRISMAplatform zal worden geveild op 
volgende interconnectiepunten:
-  Zelzate 1 en ‘sGravenvoeren: connectie tussen ZTP 

(Fluxys Belgium) en TTF (GTS);
  Blaregnies Troll: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en 

Peg Nord (GRTGaz);
  Eynatten 1: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en 

GasPool (Gascade);
  Eynatten 2: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en 

NCG (OGE, Thyssengas en Fluxys TENP).

Om het aanbod van vervoerscapaciteit via PRISMA mo
gelijk te maken, was het noodzakelijk om het standaard 
aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor 

aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma op een 
aantal punten te wijzigen. Fluxys Belgium heeft, na over
leg met de CREG, een ontwerp van gewijzigd standaard 
aardgasvervoerscontract, toegangsreglement voor aard
gasvervoer en aardgasvervoersprogramma ter consulta
tie voorgelegd aan de marktspelers. De consultatie werd 
gestart op 9 januari 2013 en liep af op 8 februari 2013. Er 
werden geen opmerkingen en commentaren van de netge
bruikers ontvangen.

Een tweede consultatieronde met betrekking tot de Ge-
neral Terms and Conditions voor toegang tot het PRISMA
platform werd gestart op 19 februari 2013 en liep af op 27 
februari 2013. Fluxys Belgium heeft een aantal commenta
ren ontvangen en heeft in zijn brief van 6 maart 2013 ge
steld dat de meeste daarvan niet meer van toepassing zijn 
op de laatste versie van de PRISMA General Terms and 
Conditions. 

Deze nieuwe versie van de PRISMA General Terms and 
Conditions kwam tot stand nadat de CREG aan Fluxys Bel
gium en PRISMA liet weten dat ze een aantal fundamen
tele problemen had vastgesteld met de initiële versie ervan. 
Deze problemen hadden voornamelijk betrekking op:
1.  het gebrek aan duidelijkheid van de procedures voor regi

stratie en goedkeuring van de shipper;
2.  het gebrek aan redelijkheid van de bepalingen met be

trekking tot de uitsluiting van shippers van het PRIS
MAplatform. De CREG suggereerde om ter zake de 
CASCregels als voorbeeld te nemen;

3.  verschillende onduidelijkheden met betrekking tot de 
clausule i.v.m. de vertrouwelijkheid van gegevens;

4.  het gebrek aan wederkerigheid in de aan sprakelijk 
 heidsclausule;

5.  de ruime draagwijdte van de overmachtsclausule.

Ingevolge de opmerkingen van de CREG, gesteund door 
een aantal andere regulatoren, heeft PRISMA de voor
noemde General Terms and Conditions, ofwel Algemene 
Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire Capaciteits
platform, gewijzigd en deze nieuwe versie op 19 februari 
2013 gepubliceerd op haar website (met het oog op toepas
sing ervan vanaf 1 april 2013). 

PRISMA meldde aan de betrokken Europese regulatoren 
dat zij niet in de mogelijkheid was om de opmerking in 
verband met de aansprakelijkheidsclausule te behandelen, 
omdat verdere juridische analyse en overleg met de verze
keraar daarvoor noodzakelijk waren. PRISMA engageerde 
zich echter om daarop terug te komen en een raadpleging 
te organiseren over de voornoemde algemene voorwaar
den en de performantie van het veilingplatform gedurende 
het derde trimester van 2013. Deze raadpleging verliep in 
nauwe samenwerking met de betrokken regulatoren en de 
vervoersnetbeheerders.
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als door ILR is ondersteund tijdens de Europese selectiepro
cedure omwille van het belang voor verdere marktintegratie, 
mededinging, gasvoorzieningszekerheid en duurzaamheid.   

Marktraadpleging door de Belgische, Nederlandse en 
Britse regulatoren

De invoering van nieuwe Europese regels voor het grens
overschrijdende vervoer van aardgas alsook een betere 
formulering van de regels inzake het vervoer van aardgas 
binnen de landen in het bijzonder, kunnen de aardgashandel 
tussen Nederland, GrootBrittannië en België doeltreffender 
maken. Dit resulteert uit een raadpleging in 2013 gevoerd 
door de regulatoren van de energiemarkt van deze drie lan
den. Het raadplegingsdocument van oktober 2012 omvatte 
een eerste analyse van de aardgasstromen over de pijplei
dingen BBL en I(UK) die GrootBrittannië met het Europese 
continent verbinden. Daarin was zichtbaar dat aardgasstro
men tussen deze landen beperkt reageren op prijssignalen. 
Aardgas stroomt in normale omstandigheden van een land 
met een hoge gasprijs naar een land met een lage gasprijs. 
Ook zijn pijpleidingen niet vol benut op dagen waarop de 
prijzen voor aardgas in deze landen sterk uiteen lopen. Een 
efficiënter gebruik van deze pijpleidingen draagt bij tot een 
beter functionerende gasmarkt waar uiteindelijk ook de con
sument van profiteert. De partijen die op de raadpleging zijn 
ingegaan, hebben vastgesteld dat de huidige implementatie 
van de nieuwe Europese regels voor het vervoer van aard
gas de bestaande belemmeringen voor de handel in aard
gas tussen de landen grotendeels zullen wegnemen. 

Wel wijzen ze op enkele regelingen voor vervoerstarieven in 
bepaalde landen die ertoe bijdragen dat de aardgasstromen 
niet altijd de prijssignalen vanuit de verschillende handels
plaatsen volgen. 

In het kader van de huidige Europese discussie over ver
voerstarieven zullen de energieregulatoren de bedoelde 
regelingen evalueren. Daarnaast hebben de energieregula
toren de beheerders van BBL en I(UK) en de beheerders 
van aardgasvervoersnetten opgeroepen om samen een plan 
uit te werken voor een vervroegde implementatie van de 
nieuwe Europese regels.

Samenwerking tussen de CREG en ACER in verband met 
de grensoverschrijdende kwesties

De lezer wordt verzocht punt 5.7.2 in verband met de werk
zaamheden van de CREG binnen ACER van dit verslag te 
raadplegen.

Deze nieuwe versie van de algemene voorwaarden maakt 
integraal deel uit van het toegangsreglement voor aardgas
vervoer en werd opgenomen in appendix bij Bijlage B, geti
teld “Onderschrijving en Toewijzing van Diensten”.

Fluxys Belgium heeft op 6 maart 2013 de aanvraag tot goed
keuring van de wijziging van het standaard aardgasvervoers
contract, de bijlagen A en B van het toegangsreglement 
voor aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma 
voorgelegd aan de CREG. 

De CREG heeft de voorgelegde teksten in een beslissing 
van 11 april 2013 goedgekeurd.

4.1.3.2.  Analyse van het investeringsplan van de ver-
voersnetbeheerder wat betreft de coherentie 
met het ontwikkelingsplan van het net binnen 
de hele Europese Gemeenschap 

De lezer wordt verzocht punt 4.4.2. van dit verslag te 
raadplegen.

4.1.3.3.  Samenwerking van de CREG met andere re-
gulatoren en met ACER wat betreft grensover-
schrijdende kwesties

Versterking van de interconnectie met het Groothertog-
dom Luxemburg

Het netwerk van Fluxys Belgium staat via de grensover
schrijdende interconnectiepunten Bras (Bastogne) en Athus/
Pétange in verbinding met het netwerk van de Luxemburg
se netbeheerder Creos. Meer dan 40% van de aardgas
vraag in het Groothertogdom Luxemburg (rond de 13 TWh) 
wordt opgevangen via transacties vanuit het Belgische aard
gassysteem. Fluxys Belgium en Creos zijn in overleg om 
de interconnectie tussen beide netwerken te versterken ten 
gunste van zowel de marktwerking als de bevoorradingsze
kerheid in het Groothertogdom Luxemburg. De CREG werkt 
nauw samen met de Luxemburgse regulator ILR om het 
overleg tussen beide netbeheerders in goede banen te hel
pen leiden.   

Bovendien is de bijkomende versterking richting het Groot
hertogdom door de Europese Commissie bestempeld als 
een “project van gemeenschappelijk belang” (prioritaire 
aardgascorridor) in het raam van het nieuwe reguleringska
der voor transEuropese netwerken voor energie (zie punt 
4.1.3.1. van dit verslag). Een project dat zowel door de CREG 
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4.2. Mededinging 

4.2.1.  Prijsmonitoring op groot- en 
kleinhandelsniveau 

4.2.1.1. Studies uitgevoerd door de CREG in 2013

Studie over een valorisatie van de Belgische elektrici-
teits- en aardgasmarkt in 2010 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.1.1. van dit verslag.

Studie betreffende een waardering van de Belgische 
elektriciteits- en aardgasmarkten in 2010 

In juni 2013 heeft de CREG een studie uitgevoerd89 over de 
relatie tussen de kosten en de prijzen voor aardgas in België in 
2012 op het vlak van importniveau, doorverkoop (resellers) en 
levering (huishoudelijk/kmo, industrie, elektriciteitscentrales). 

Uit deze studie blijkt onder andere dat de importprijzen 
van langetermijncontracten (70% van het volume in 2012) 
steeds vaker een indexering omvatten die geheel of gedeel
telijk gebaseerd is op beursnoteringen. De komende jaren 
zal de toevlucht tot beursnoteringen ten koste van olienote
ringen in het kader van bevoorradingscontracten nog stijgen. 

Op de kleinhandelsmarkt hebben de leveranciers die een 
indexering toepassen op basis van de beursnoteringen prij
zen voorgesteld die gemiddeld meer dan 10 euro/MWh la
ger waren dan de prijzen van leveranciers die in 2012 een 
olieindexering toepasten90. Dit ligt onder meer aan het feit 
dat de aankoopprijs van contracten gebaseerd op een olie
indexering meestal hoger ligt.

De verkoopprijzen aan huishoudelijke klanten blijven voorna
melijk geïndexeerd op basis van olie, met inachtneming van 
de verkochte volumes. 

Op de industriële markt lagen de aangerekende prijzen aan
zienlijk lager dan de prijzen aangerekend op de kleinhandels
markt. Daarnaast waren de prijsverschillen gemiddeld veel 
beperkter tussen de leveranciers binnen dit segment. De 
tariefformules die op deze markt werden gebruikt, waren 
ook veel minder gestandaardiseerd. 

Wat betreft de aardgaslevering aan elektriciteitscentrales, 
lagen de prijzen nog lager, omdat een deel van het volume 
geïndexeerd was op basis van de noteringen voor steenkool.

De brutoverkoopmarges voor de levering van de klein
handelsklanten waren meestal heel positief. 

De gemiddelde brutoverkoopmarges voor de industriële af
nemers en de elektriciteitscentrales bleven echter miniem.  

Studie betreffende de componenten van de aardgasprijs 
tussen januari 2007 en mei 2013

Deze studie91, uitgevoerd in augustus 2013, analyseert de 
evolutie van de aardgasprijs aangerekend aan de klanten 
voor de periode tussen januari 2007 en mei 2013 en gaat na 
hoeveel de verschillende componenten hebben bijgedragen 
tot de prijsevoluties.

De prijs aangerekend aan de eindafnemer is in Vlaanderen 
gestegen met 385,65 euro (+34,37%), in Wallonië met 
480,86 euro (+42,41%) en in Brussel met 362,13 euro 
(+30,74%) voor een huishoudelijke klant (typeklant T2: 
23.260 kWh/jaar). De onderstaande figuur geeft de oorzaak 
van deze prijsstijgingen weer92.

89. Studie (F) 130626-CDC-1259 over de relatie tussen de kosten en de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2012.
90.  Dit wijzigt grondig in 2013. De enige leverancier die een indexering heeft behouden die gedeeltelijk gebaseerd is op olie, heeft zich geconformeerd aan de prijsformule van zijn concurrenten door 

vanaf oktober 2013 een indexering voor te stellen die voor 100% gebaseerd is op het gas. Dit heeft betrekking op de variabele formules. Bovendien stelt men vast dat de formules met vaste 
prijzen zich ontwikkelen. Voorheen waren dergelijke prijsformules nogal zeldzaam op de kleinhandelsmarkt.

91.  Studie (F) 130822-CDC-1271 over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen.
92.  De all-in prijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-in tarief van mei 2013 te komen.

Figuur 22:  Gemiddelde evolutie van de componenten 

van de aardgasprijs per gewest (typeklant T2) 
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Deze evoluties vloeien voort uit de stijging van het distribu
tienettarief, de energieprijs, de openbare heffingen en de 
btw op deze tarieven. 
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De energieprijs is gestegen met 226,54 euro (+36,06%) in 
mei 2013 ten opzichte van januari 2007. De evolutie van de 
indexeringsparameters ligt 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 
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 
7,66 euro (+92,18%), met 50,21 euro (+569,85%) in Wal
lonië en met 16,40 euro (+54,96%) in Brussel. Deze stijging 
is hoofdzakelijk te wijten aan een stijging van de federale 
bijdrage en van de toeslag beschermde klanten alsook aan 
een nieuwe heffing in Wallonië (wegenisvergoeding vanaf 
2011) en in Brussel (ODVtoeslag vanaf 2012). Tot slot is het 
onderdeel btw en energiebijdrage gestegen met 66,44 euro 
(+30,63%) in Vlaanderen, met 82,33 euro (+37,63%) in 
Wallonië en met 61,87 euro (+27,24%) in Brussel.

De prijs aangerekend aan de eindafnemer voor een kleine 
industriële klant (typeklant T4: 2.300.000 kWh/jaar) is ge
stegen met 27.548,09 euro (+39,55%) in Vlaanderen, met 
30.421,97 euro (+43,52%) in Wallonië en met 29.924,17 euro 
(+41,30%) in Brussel. 

De energieprijs is gestegen met 24.005,37 euro (+40,77%) 
en maakt dezelfde evolutie door als bij een huishoudelijke 
klant. De stijging van het distributienettarief (+1.668,68 euro 
(+29,81%) in Vlaanderen, +3.205,69 euro (+54,63%) in Wal
lonië en +3.383,77 euro (+53,92%) in Brussel) is echter klei
ner doordat de kosten van openbare dienstverplichtingen 
vooral worden toegewezen aan huishoudelijke klanten. Daar
naast zijn de openbare heffingen minder sterk gestegen in 
Wallonië dan bij de huishoudelijke klanten doordat de nieuwe 
retributieheffing degressief is. 

4.2.1.2. Vangnet 

De lezer wordt verzocht punt 3.2.1.2. van dit verslag te raad
plegen voor een samenvatting van de maatregelen getrof
fen in het kader van het vangnetmechanisme93.

Databanken met de energieprijzen

De lezer wordt verzocht punt 3.2.1.2. van dit verslag te 
raadplegen.

Controle van de criteria voor indexering van de prijzen 

Per kwartaal en per leverancier neemt de CREG een beslis
sing waarin ze vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent in contracttypes met variabele energie
prijzen aangeboden aan huishoudelijke eindafnemers en 
kmo’s correct werd toegepast. Daarenboven stelt de CREG 
vast of voormelde indexeringsformule conform de exhaus
tieve lijst van toegelaten criteria is, die vastgelegd zijn in 
voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2012.

Op 31 december 2013 werden door de leveranciers zes 
verschillende indexeringsparameters gebruikt. Deze zes in
dexeringsparameters werden gebruikt in de contracttypes 
met variabele energieprijzen van twaalf leveranciers, die al
len via het vangnetmechanisme contracttypes met variabele 
energieprijzen bij de CREG hebben aangemeld.

Na analyse stelde de CREG vast dat voormelde indexerings
parameters en de daaruit resulterende indexeringsformules 
conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria in de 
tarieffiches werden opgenomen.

93.   Koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers (Belgisch staatsblad van 15 januari 
2013).
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Daar waar het koninklijk besluit van 21 december 2012 
een overgangsperiode voorziet voor het gebruik van de 
oliegelinkte indexeringsparameters in aardgasprijzen (een 
overgangsperiode tot eind 2014), wordt er sinds 1 oktober 
2013 geen enkele oliegelinkte indexeringsparameter meer 
gebruikt in de prijsformules voor aardgas voor de contract
types met variabele energieprijzen.

De CREG heeft de evolutie van de indexatieparameters ge
analyseerd en de correctheid van de gegevens onderzocht. 
De waarden, zoals berekend door de CREG, kwamen over
een met de waarden die de leveranciers hanteren op de 
tarieffiches.

Tot slot heeft de CREG deze waarden toegepast op de bijho
rende prijsformules en vergeleken met de vermelde prijzen 
op de tarieffiches. De CREG stelt voor elke leverancier vast 
dat de prijzen vermeld op de tarieffiches voor de energiecom
ponent een correcte weergave zijn van de toepassing van 
de prijsformules met de bijhorende indexeringsparameters.

De leveranciers hebben bijgevolg de indexeringsformules 
van de contracttypes met een variabele energiecomponent 
correct toegepast.

4.2.2.  Monitoring van de transparantie en 
openstelling van de markt

De REMIT-verordening 

De lezer wordt verzocht punt 3.2.2.4. van dit verslag te 
raadplegen.

Het charter voor goede praktijken voor prijsvergelij-
kingswebsites voor elektriciteit en gas 

De lezer wordt verzocht punt 3.2.2.5. van dit verslag te 
raadplegen.

4.2.3.  Aanbevelingen op het vlak van 
leveringsprijzen 

De lezer wordt verzocht punt 3.2.3. van dit verslag te 
raadplegen.

4.3. Consumentenbescherming 

De lezer wordt verzocht punt 3.3. van dit verslag te 
raadplegen.

4.4. Bevoorradingszekerheid

4.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag 
en aanbod 

A. Aardgasvraag

In 2013 bedroeg het totale aardgasverbruik 183,2 TWh, wat 
een lichte daling (1,3%) betekent tegenover het verbruik in 
2012 (185,6 TWh). Deze nettodaling is volledig toe te schrij
ven aan het blijvend afnemend aardgasverbruik bij groot
verbruikers die het meerverbruik voor woningverwarming, 
gezien de strengere winter, meer dan compenseert. 

De aardgasvraag van kleinverbruikers stijgt met 6,5% en is 
sterk onderhevig aan de schommelingen in de buitentem
peraturen voor wat ruimteverwarming betreft. De geraamde 
verwarmingsbehoeften in 2013 lagen 9% hoger dan in 2012. 

De opvallende daling van de aardgasvraag voor elektriciteits
productie wordt in 2013 versterkt verder gezet (11,7%) en 
de industriële aardgasvraag daalt verder met 5,9%. Onder 
deze omstandigheden wordt het aandeel van de aardgasaf
name op de distributienetten belangrijker in het totale aard
gasverbruik en bedraagt 53,4% in 2013 (49,5% in 2012). Het 
kleine verschil tussen de groothandelsprijzen voor elektrici
teit en aardgas (de clean spark spread) speelt een grote rol 
voor het verklaren van de aanhoudende daling van de gemid
delde aardgasvraag en de invoer van elektriciteit vormt een 
belangrijke bron voor de Belgische elektriciteitsvoorziening. 

De industriële aardgasvraag blijft lijden onder de economi
sche toestand en slaagt er niet in om opnieuw groeicijfers 
voor te leggen voor het aardgasverbruik.
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Figuur 24: Verdeling per gebruikerssegment van de Belgische vraag naar Hgas en L  gas in 2012 en 2013     
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Tabel 20: Verdeling per gebruikerssegment van de Belgische aardgasvraag tussen 2002 en 2013 (in TWh)

Gebruikers-
segment

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012

Distributie 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 82,5 91,9 97,9 +6,5%

Industrie (recht
streekse afnemers)

54,7 50,7 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 46,9 47,0 45,5 42,8 5,9%

Elektriciteits 
productie (gecen
traliseerd park)

40,9 51,1 49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 67,1 53,9 48,1 42,5 11,7%

Totaal 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 183,4 185,6 183,2 1,3%
Bron: CREG

Figuur 25:  Evolutie van het aardgasverbruik per gebruikerssegment gedurende de periode 19902013 (1990=100), aangepast op basis 
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Globaal leiden de bevoorradingsportefeuilles van de indivi
duele aardgasleveranciers tot een gespreide bevoorrading 
volgens contracttype. Het aandeel van de rechtstreeks 
met de aardgasproducenten afgesloten langetermijncon
tracten met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar, 
daalt (55,5% in 2013 tegenover 61,9% in 2012) maar blijft 
de belangrijkste component. De totale bevoorrading via 
bevoorradingscontracten die rechtstreeks afgesloten zijn 
met aardgasproducenten bedroeg 60,5% in 2013 tegenover 
64,4% in 2012. De nettobevoorrading op de groothandels
markt kent een sterke groei in 2013 vanwege kortlopende 
contracten van minder dan 1 jaar, die een aandeel van 37,9% 
vertegenwoordigen (33,9% in 2012). Langetermijncontrac
ten met aardgasproducenten blijven de ruggengraat in de 
portefeuille van de belangrijkste leveranciers op de Belgi
sche markt, maar de opkomst van steeds meer leveranciers 
die zich richten op de groothandelsmarkt om zich te bevoor
raden, weerspiegelt zich steeds duidelijker in de cijfers.

Figuur 27:  Samenstelling van de gemiddelde 

bevoorradingsportefeuille van de leveranciers die in 

2013 in België actief waren

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 Hgas te bevoorraden. 
De aardgasklanten die L  gas verbruiken, worden recht
streeks bevoorraad vanuit Nederland of onrechtstreeks, in 
tegenstroom, via Blaregnies, het interconnectiepunt met 
Frankrijk. De invoer van LNG, hoofdzakelijk uit Qatar, via de 
terminal van Zeebrugge vertegenwoordigt in 2013 een aan
deel van 4,6% van de gemiddelde invoerportefeuille. Met 
een aandeel van 37,0% (45,0% in 2012) blijft Zeebrugge 
de belangrijkste toegangspoort voor de Belgische aardgas
markt, maar in 2013 wordt toch een belangrijke verschuiving 
vastgesteld naar invoer via ’sGravenvoeren (19,4% tegen
over 11,1% in 2012). Fysische aardgasinvoer vanuit Frankrijk 
is tot op heden niet mogelijk vanwege odorisatie van het 
aardgas, die in Frankrijk reeds plaatsvindt zodra het aardgas 
het land binnenkomt. Virtueel is er echter invoer op het in
terconnectiepunt te Blaregnies, zowel voor Hgas als voor 
L  gas, door nominaties in tegenstroom van grenstotgrens 
aardgasstromen die initieel bedoeld zijn voor de Franse 
markt. 

Figuur 26:  Verdeling van de instroom van aardgas per 

ingangszone in 2013
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*De ingangspunten van Blaregnies worden “in tegenrichting” gebruikt van de fysieke stromen 

(reverse flow) door gebruik te maken van de op die punten overheersende doorvoerstromen.

Bron: CREG
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In 2013 waren er in totaal twintig leveringsondernemingen 
actief op de Belgische markt. GDF Suez (33%) en ENI S.p.A. 
(31%) beheersen samen 64% van de aardgasleveringen aan 
de grootverbruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op het 
vervoersnetwerk en de distributienetten. De derde groot
ste leverancier is EDF Luminus met een aandeel van 11%. 
De overige zeventien leveringsondernemingen (samen een 
marktaandeel van 25%) beschikken elk over een marktaan
deel van kleiner dan 10%, waarvan tien leveringsonderne
mingen met een aandeel van elk nog geen 1%. Hoewel de 
markt sterk geconcentreerd blijft, is er een druk aanwezig 
van opkomende ondernemingen die wedijveren met elkaar 
om een deel van de Belgische aardgasmarkt te verwerven. 

Figuur 28: Samenstelling van de gemiddelde bevoorradingsportefeuille voor de Belgische aardgasmarkt 20002013 (aandelen in%)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Spotbevoorrading en contracten met een looptijd van minder dan een jaar   Contracten voor minstens één jaar afgesloten met andere leveranciers
 Contracten met producenten die vervallen binnen vijf jaar   Contracten met producenten die nog meer dan vijf jaar lopen

Bron: CREG

Figuur 29:  Marktaandelen van de leveringsondernemingen op 

het vervoersnet in 2013

 
*  Overige: leveringsondernemingen met elk een marktaandeel van minder dan 1% (Progress 

Energy Services BVBA, E.ON Global Commodities SE, natGAS Aktiengesellschaft, Total Gas & 
Power Ltd, Vattenfall Energy Trading Netherlands NV, Belgian Eco Energy NV, Enovos Luxem-
bourg SA, European Energy Pooling BVBA, Antargaz SA, Getec Energy AG).

Bron: CREG
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4.4.2.  Toezicht op de investeringsplannen van de 
vervoersnetbeheerder  

Het aardgasnetwerk in beheer van Fluxys Belgium is uitge
groeid tot een belangrijk kruispunt van vervoersleidingen in 
NoordwestEuropa met een topscore als het gaat over kop
pelingen met naburige vervoersnetwerken. De invoercapaci
teit bedraagt meer dan 10 miljoen kubieke meter aardgas per 
uur (100 GWh/uur), met aardgasstromen in twee richtingen 
en zonder congestieproblemen. Deze maturiteit verklaart dat 
grote uitbreidingsinvesteringen niet onmiddellijk op het pro
gramma staan. Daarnaast zal echter de noodzaak toenemen 
om delen van de vervoersinstallaties te vernieuwen.

Er zijn enkele ongunstige evoluties die nieuwe investeringen 
minder vanzelfsprekend maken. Er is een stagnatie of zelfs 
daling van de aardgasvraag die verder gekenmerkt wordt 
door een grotere volatiliteit. Er wordt steeds meer vervoers
capaciteit besteld voor de korte termijn, zonder dat men zich 
nog verbindt tot langlopende vervoerscontracten. 

Fluxys Belgium heeft in 2013 een indicatief investeringsplan 
20142023 opgesteld conform artikel 15/1, §5 van de gaswet. 
De CREG heeft dit niet gepubliceerde plan geëvalueerd in 
samenhang met het Europees 10jaren investeringsplan van 
ENTSOG (TYNDP) en het regionale investeringsplan (GRIP) 
van de netbeheerders van NoordwestEuropa zonder knel
punten vast te stellen.

Een eerste werf zijn de investeringen voor de aansluiting van 
de toekomstige LNGterminal in Duinkerke met Zeebrugge 
via een nieuw grenspunt te Alveringem. In België betekent 
dit de aanleg van een nieuwe aardgasleiding tussen Alverin
gem en Maldegem over 72 km met aftakkingen voor lokale 
aardgasbevoorrading.  

Een tweede werf is de LNGterminal van Zeebrugge waar 
tegen eind 2015 een tweede steiger gebouwd wordt, zodat 
LNGschepen met een capaciteit van 3.500 tot 217.000 ku
bieke meter er kunnen aanleggen. 

Een derde werf van investeringen dient om de verbruikspiek 
op de Belgische markt op te vangen. Een beperkte jaarlijkse 
groei op de distributienetten van ongeveer 1% en de ver
wachte evolutie inzake aardgas van industriële klanten en 
elektriciteitscentrales, hebben aanleiding gegeven tot enige 
versterkingen die aanzienlijk lager liggen dan degene uit de 
voorbije jaren. Bovendien blijft de realisatie van deze inves
teringen afhankelijk van voldoende vergoeding van de ca
paciteit door de eindgebruikers. In deze context worden er 
bijvoorbeeld alternatieven gezocht voor de leiding WilseleHe
rentalsLoenhout, die de VTNleidingen zouden kunnen ver
binden met de ondergrondse opslaginstallatie te Loenhout 
en zo voor een belangrijke ontsluiting kunnen zorgen van de 
Kempen die overwegend in een L  gaszone gelegen zijn. Een 
verlenging van de leiding tussen Tessenderlo en Diest tot aan 
Glabbeek waar de VTNleidingen lopen, zou een rationeel al
ternatief kunnen zijn. Complementair zou in het oosten een 
aftakking van de VTNleidingen te Oupeye naar Lanaken kun
nen worden toegevoegd. De CREG is van mening dat er eerst 
meer duidelijkheid nodig is over de nodige investeringen om 
de uitstap uit L  gas, die momenteel voorzien is vanaf 2024, 
mogelijk te maken vooraleer deze verbindingsprojecten kun
nen worden geëvalueerd. 

Een vierde werf van netwerkversterkingen behelst de be
voorrading en het opkrikken van de bevoorradingszekerheid 
van het Groothertogdom Luxemburg. Afhankelijk van verdere 
grensoverschrijdende ontwikkelingen zal het Groothertog
dom Luxemburg meer en meer haar geïsoleerde positie bin
nen de Europese markt doorbreken.

De Europese investeringscontext is in evolutie, met enerzijds 
wijzigend gedrag aan de vraagzijde en anderzijds de grotere 
aandacht van de Europese regelgeving om transEuropese 
aardgascorridors te realiseren94 niet enkel ten behoeve 
van fysische bevoorradingsnoodzaak, maar tevens om de 
marktintegratie, de mededinging, de voorzieningszekerheid 
en de duurzaamheid te bevorderen. Kostenbewustzijn blijft 
evenwel van kernbelang voor de CREG en het is duidelijk 
dat er grotere aandacht zal uitgaan naar alternatieve 
oplossingen om gestrande investeringen te vermijden. 
Grensoverschrijdende investeringsbeslissingen worden meer 
en meer onderworpen aan nieuwe criteria die het nationaal 
belang overstijgen.

94.  Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 
1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (Publicatieblad van de Europese Unie).
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4.4.3.  Verwachte toekomstige vraag, beschikbare 
voorraden en extra capaciteit 

Vraag

In de figuur hieronder worden de vooruitzichten voorgesteld 
van de totale Belgische aardgasvraag volgens het referentie
scenario van de CREG dat gehanteerd wordt voor de opvol
ging van de nodige investeringen op het netwerk van Fluxys 
Belgium. Deze totale aardgasvraag wordt bepaald door de 
som te maken van het verwachte verbruik door de residen
tiële sector, de tertiaire sector, de industrie en de elektrici
teitsproductie. Het betreft hier de evolutie genormaliseerd 
voor de temperatuur. Er zijn momenteel een heel scala van 
onzekerheden waardoor deze vooruitzichten onvermijdelijk 
sterk hypothetisch zijn en op korte termijn kunnen wijzigen 
bij veranderende marktomstandigheden. Er is vooral een 
grote gevoeligheid met betrekking tot de aanwending van 
bestaande en de bouw van nieuwe aardgasgestookte elek
triciteitscentrales, de concurrentiepositie van aardgas in de 
energiemix voor met name grootverbruikers, de economi
sche vooruitzichten en de toekomst van de L  gasvoorzie
ning vanuit Nederland. 

Figuur 30: Verwachtingen voor de vraag naar aardgas in België tot 2023 (GWh, genormaliseerde t°, H+L)

Bevoorrading 

Het aantal invoerders van Hgas voor de Belgische markt 
groeit en bedraagt momenteel twintig.

Geaggregeerd over de invoerders is er een sterke graad van 
diversificatie, zowel in termen van bevoorradingsbronnen 
als routes. Er tekent zich een trend af van meer en meer 
aardgastransacties op korte termijn, een hogere intensiteit 
van de handel, een sterkere volatiliteit en een grotere in
ternationale arbitrage en prijskoppeling tussen de Europese 
marktplaatsen. In België zijn de omstandigheden voor het 
aantrekken en verdelen van aardgasstromen gunstig. Het 
op peil houden van de marktliquiditeit in België is essentieel 
voor zowel de Belgische bevoorradingszekerheid als voor 
de ‘uitvoer‘ van bevoorradingszekerheid naar andere afzet
markten in NoordwestEuropa.

Voor de bevoorrading in L  gas zijn er momenteel 17 leve
ranciers, die vrijwel uitsluitend aangewezen zijn op het inter
connectiepunt Poppel/Hilvarenbeek voor de bevoorrading 
vanuit Nederland. Evoluties over de langere horizon zullen 
sterk bepaald worden door het energiebeleid in Nederland 
betreffende de winning en uitvoer van L  gas dat momen
teel in Nederland op de agenda staat.

Bron: CREG
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4.4.4. Dekking van de piekafnames 

De piekdagafname van aardgas in 2013 werd genoteerd 
op donderdag 17 januari. Het Belgisch aardgasverbruik be
droeg 1.068 GWh (2,13 maal het gemiddeld dagverbruik). 
De distributienetten vertegenwoordigen 64% van de piek
dagafname, 23% was bestemd voor elektriciteitsproductie 
en de resterende 13% werd afgenomen door de industrie 
(zie figuur 31). 

Figuur 31:  Verdeling van de piekdagafname per 

gebruikerssegment in 2013

 

4.5. Rechtspraak 

De lezer wordt verzocht punt 3.5. van dit verslag te 
raadplegen.

Het piekdagverbruik van 1.068 GWh op donderdag 17 janu
ari 2013 werd gedekt door een waaier van aardgasbronnen. 
Via Nederland was er een aardgastoevoer die 56% van de 
piekdagvraag dekt (30% Hgas en 26% L  gas), 25% was 
rechtstreeks afkomstig van de Noorse aardgasvelden in 
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de Noordzee via de Zeepipe die aanmeert te Zeebrugge en 
14% was afkomstig uit Duitsland. Daarnaast stond de on
dergrondse opslag van Loenhout voor 2,5% in, 1,8% was 
afkomstig van de LNG terminal van Zeebrugge en 0,3% was 
afkomstig van de omzetting van Hgas in L  gas door de toe
voeging van stikstof via de conversiefaciliteit van de netbe
heerder Fluxys Belgium.
  
Figuur 32:  Verdeling van de aardgasbronnen voor de dekking van 

de piekdagafname in 2013
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5. De CREG

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 het door de elektriciteits en 
gaswet worden toevertrouwd. 

De voorzitter en de drie directeurs die het directiecomité 
vormen, worden benoemd bij een in ministerraad overlegd 
koninklijk besluit voor een eenmalig hernieuwbaar mandaat 
van zes jaar. Zij vormen een college dat volgens de gewone 
regels van beraadslagende vergaderingen beraadslaagt.

Sinds 1 september 201395 wordt het voorzitterschap van 
het directiecomité inclusief het management van de CREG, 
waargenomen door mevrouw MariePierre FAUCONNIER96. 
De drie directeurs zijn de heer Laurent JACQUET97, 
Directeur van de controle prijzen en rekeningen, de heer 
Koen LOCQUET98, Directeur van de administratieve directie 
en de heer Andreas TIREZ99, Directeur van de technische 
werking van de elektriciteits en aardgasmarkten.

95. Tot 31 augustus 2013 bestond het directiecomité uit de heren François POSSEMIERS, Guido CAMPS, Bernard LACROSSE en Dominique WOITRIN.
96.  Koninklijk besluit van 30 juli 2013 tot benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch Staatsblad van 21 

augustus 2013).
97.  Koninklijk besluit van 30 juli 2013 tot benoeming van het lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch staatsblad van 21 augustus 2013 en erratum in het Belgisch staatsblad van 11 september 2013).
98.  Koninklijk besluit van 30 juli 2013 tot benoeming van het lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de administratieve directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas (Belgisch staatsblad van 21 augustus 2013 en erratum in het Belgisch staatsblad van 11 september 2013).
99.  Koninklijk besluit van 30 juli 2013 tot benoeming van het lid van het directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de technische werking van de elektriciteits- en de gasmarkt van de 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch staatsblad van 21 augustus 2013).
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Tabel 21: De directies en personeelsleden van de CREG op 31 december 2013 

VOORZITTERSCHAP VAN HET DIRECTIECOMITÉ 
FAUCONNIER MariePierre Voorzitster van het Directiecomité
DEVACHT Christiane Directieassistente
FIERS Jan Secretaris van het Directiecomité

DIRECTIE TECHNISCHE WERKING VAN DE MARKTEN
 TIREZ Andreas Directeur

GOOVAERTS Wendy Directieassistente
VAN KELECOM Inge Polyvalente secretaresse
GHEURY Jacques
MARIEN Alain
MEES Emmeric
VAN ISTERDAEL Ivo
WILBERZ Eric Hoofdadviseurs
CLAUWAERT Geert
CUIJPERS Christian
DE WAELE Bart
FONTAINE Christian
PONCELET Yves
VAN HAUWERMEIREN Geert Eerstaanwezende adviseurs
FILS JeanFrançois
LUICKX Patrick Adviseurs

DIRECTIE CONTROLE PRIJZEN EN REKENINGEN
JACQUET Laurent Directeur
FELIX Kim Directieassistente
CORNELIS Natalie 
de RUETTE Patrick
LAERMANS Jan Hoofdadviseurs

 
 

ALLONSIUS Johan
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
WILMART Gilles Adviseurs

DIRECTIE ALGEMENE ZAKEN
LOCQUET Koen Directeur
SELLESLAGH Arlette Directieassistente

          Algemene Raad 
DE LEEUW Han 
HERREZEEL Marianne Adviseurs 

          Algemene administratie  
DE PEUTER Caroline HR & Office manager
SMEDTS Hilde Eerstaanwezend juridisch adviseur
VAN MAELE Nele Administratief assistente  
BAUWENS Evi
ESSER Mercédès
VAN ZANDYCKE Benjamin Vertalers
LOI Sofia Coördinatrice
CEUPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
HEMELSOET Jolien
WYNS Evelyne Polyvalente bedienden
JUNCO Daniel Logistiek medewerker

          Dienst informatica
GORTSHORLAY PierreEmmanuel Adjunctinformaticus

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

          Studiedienst, documentatie en archieven  
BOUCQUEY Pascal Hoofdadviseur
CHICHAH Chorok
DETAND MariaIsabella
GODDERIS Philip
HEREMANS Barbara
ROOBROUCK Myriam
STEELANDT Laurence
ZEGERS Laetitia

 
 
 
 

Eerstaanwezende adviseurs
HENGESCH Luc Documentalist
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5.2. De algemene raad  

De algemene raad heeft als taak:
  op eigen initiatief of op verzoek van de minister richtsnoe

ren te bepalen voor de toepassing van de elektriciteitswet 
en de gaswet en de uitvoeringsbesluiten ervan;

  een advies te formuleren betreffende elke kwestie die hem 
door het directiecomité van de CREG wordt voorgelegd;

  een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strate
gieën van het energiebeleid. 

De algemene raad is in 2013 tien keer samengekomen.

Het voorzitterschap werd waargenomen door de heer Da
niel Van Daele en het vicevoorzitterschap door de heer Oli
vier Van der Maren. 

De regelmatige deelname van een vertegenwoordiger van 
de staatssecretaris voor Energie heeft het de algemene raad 
mogelijk gemaakt haar werk toe te spitsen op de meest 
dringende aspecten en periodiek op de hoogte gehouden te 
worden van de regeringsbekommernissen op het vlak van 
gas en elektriciteit. De talrijke vragen gesteld door de leden 
aan de vertegenwoordiger van de staatssecretaris maakten 
het mogelijk de staatssecretaris op de hoogte te houden 
van de bekommernissen van de algemene raad. 

De algemene raad heeft in 2013 twee adviezen uitgebracht. 
Twee werkgroepen hebben bijgedragen tot de redactie 
ervan.  

Advies nr. 58 over studie 1247 van de CREG over de wer
king van en de prijsevolutie op de Belgische groothandels
markt voor elektriciteit – monitoringrapport 2012 (werkgroep 
‘marktwerking elektriciteit’):

De algemene raad heeft het directiecomité van de CREG 
voor dit jaarlijks monitoringrapport bedankt. Het rapport 
levert een wezenlijke bijdrage tot de transparantie van de 
elektriciteitsmarkten in België en dus tot een verbetering 
van de marktwerking. De algemene raad nodigde het direc
tiecomité uit om dit rapport jaarlijks te blijven publiceren en 
hoopt dat andere regulatoren in de Europese Unie dit voor
beeld zullen volgen.

De algemene raad deelt in grote mate de analyses van het 
directiecomité en kan zich scharen achter de meeste aan
bevelingen die geformuleerd werden. De algemene raad 
wenste daarnaast de volgende specifieke opmerkingen te 
formuleren:

•  In 2012 nam de prijsdivergentie binnen de CWEregio 
(CentraalWestEuropa) duidelijk toe, zowel op de spot als 
op de forward-markten. Aan de basis daarvan lagen een 
aantal tijdelijke elementen (zoals het stilliggen van nucle
aire centrales in België), maar ook het toenemend aandeel 

van weinig flexibele productieeenheden in het productie
park. De commercieel beschikbare capaciteit van de in
terconnectoren binnen de CWEregio volstaat niet altijd 
om de toenemende grensoverschrijdende elektriciteits
stromen op te vangen en zo te komen tot gelijke prijzen 
in de prijsregio. De algemene raad stelt met genoegen 
vast dat de Europese coördinatie van het gebruik van de 
bestaande interconnectoren steeds beter verloopt, maar 
dringt aan op verdere verbeteringen en op het doorvoeren 
van investeringen in bijkomende capaciteit waar dat nodig 
is. Op termijn is bovendien een doorgedreven harmonise
ring van het energiebeleid in Europa noodzakelijk om tot 
een verdere marktintegratie te komen.

•  De algemene raad wenst bijkomende verduidelijkingen 
te bekomen met betrekking tot de geschatte jaarlijkse 
brutomarge van een STEG van 420 MW. Hij nodigde het 
directiecomité uit om hierover een ad hoc werkgroep te 
organiseren.

•  De algemene raad onderschrijft de vragen van het direc
tiecomité met betrekking tot de dalende trend van de 
af names van het net in België. Hij nodigde het directie
comité uit hierover een bijkomende, meer gedetailleerde 
analyse te maken.

•  In navolging van de analyse van de prijspiek van 28 maart 
2011 (zie advies nr. 54 van de algemene raad over studie 
1099 naar de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 
2011, evenals studie (F)110915CDC1099) dringt de alge
mene raad aan op de spoedige invoering van smart bids 
op de verschillende spot-markten in de CWEregio. Hij 
verheugt zich erover dat de beurzen, na de invoering op 
Belpex DAM van blokorders in november 2011, de intro
ductie van een aantal bijkomende biedmogelijkheden aan
kondigen voor november 2013.

•  De algemene raad stelt samen met het directiecomité 
vast dat de balancingvolumes waarop Elia een beroep 
moet doen, de laatste jaren stelselmatig zijn toegenomen, 
in het bijzonder de afregelvolumes. Hij wijst daarbij op 
de belangrijke rol van de evenwichtsverantwoordelijken 
(ARP’s), die als eerste verantwoordelijk zijn voor het be
waren van het evenwicht in hun perimeter. De algemene 
raad nodigt het directiecomité uit om te onderzoeken of 
bijkomende maatregelen nodig zijn.

Advies nr. 59 over studie 1201 van de CREG over hoe een 
goed werkende groothandelsmarkt voor aardgas de ba
sis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België 
(werkgroep ‘marktwerking gas’);

De algemene raad heeft met aandacht kennis genomen van 
deze studie, en heeft het directiecomité van de CREG be
dankt om, net als voor de elektriciteitsmarkt, ook een meer 
diepgaande analyse te hebben gemaakt van de werking van 
de groothandelsmarkt voor aardgas in ons land. Hij hoopt 
dat deze studie op regelmatige basis (indien mogelijk jaar
lijks) kan worden herhaald om op die manier evoluties en 

CREG Jaarverslag 2013



84

5. De CREG

tendensen in de marktwerking tijdig in kaart of onder de 
aandacht te kunnen brengen.

De algemene raad deelt grotendeels de analyse en aanbe
velingen van het directiecomité. Sinds de publicatie van de 
studie (november 2012) heeft de algemene raad bovendien 
de mogelijkheid gehad om deze analyse en aanbevelingen 
te toetsen aan de recente evoluties op de markt, meer be
paald in het kader van de invoering van het nieuwe vervoers
model door Fluxys per 1 oktober 2012 en de uitbouw van de 
ZTPhub. De algemene raad verwelkomde deze evoluties, 
die grotendeels in lijn liggen met zijn eerdere voorstellen en 
met de aanbevelingen van het directiecomité. 

Daarnaast wenste de algemene raad nog de volgende as
pecten specifiek te onderlijnen:

•  De aanwezigheid van een efficiënt werkende en liquide 
beurs of hub is belangrijk voor elke markt. De algemene 
raad dringt daarom aan op maatregelen die de liquiditeit 
op ZTP verder doen toenemen en de toegankelijkheid 
tot de hub kunnen vergroten. De algemene raad verwijst 
daarbij naar de andere hub, Zeebrugge Beach, waarvan 
het succes aantoont dat Zeebrugge het potentieel heeft 
om uit te groeien tot één van de referentiemarkten van 
WestEuropa. De algemene raad verwijst tevens naar de 
Nederlandse gasbeurs TTF, die de laatste jaren een grote 
groei heeft gekend en intussen Zeebrugge als marktplaats 
heeft ingehaald.

•  Langetermijncontracten blijven een belangrijke bron van 
bevoorrading voor de shippers. Spot-markten en contrac
ten op kortere termijn winnen evenwel aan belang, wat de 
liquiditeit van de markt ten goede komt en de olieafhanke
lijkheid van de gasprijs doet afnemen. De algemene raad 
verwelkomt deze evolutie, die aanleiding geeft tot meer 
competitieve prijzen voor de verbruikers.

•  Anderzijds stelt de algemene raad vast dat de ontwikke
ling van schaliegas in de Verenigde Staten de laatste jaren 
aanleiding heeft gegeven tot een belangrijke prijsdiver
gentie: de gasprijzen liggen in Europa momenteel drie tot 

vier keer zo hoog als in de VS, een situatie die nu al leidt 
tot een verschuiving van sommige industriële activiteiten 
naar de VS. De algemene raad dringt erop aan dat de nodi
ge maatregelen worden getroffen om deze evolutie tegen 
te gaan (bv. stimuleren van gas-to-gas competitie in de 
EU, versneld afbouwen van oliegeïndexeerde contracten, 
investeringen in de nodige infrastructuur om een wereld
markt voor aardgas te bevorderen, ontwikkeling van scha
liegas in Europa met respect voor mens en milieu, enz.). 

•  De markt voor laagcalorisch gas in België blijft minder liqui
de en minder competitief, wat een nadeel betekent voor 
de betrokken verbruikers. De algemene raad apprecieert 
de inspanningen van Fluxys om dit nadeel zoveel moge
lijk weg te werken, en stelt tegelijk vast dat Nederland de 
export van laagcalorisch gas geleidelijk zal afbouwen en 
wellicht in 2030 volledig zal stopzetten. De algemene raad 
dringt daarom aan op een tijdige planning van de conver
sie van de L  gaszone naar Hgas, en een evenwichtige 
oplossing voor de financiering van de kosten.

•  De toenemende groei van hernieuwbare energiebronnen 
in de elektriciteitsmarkt vereist enerzijds een meer flexi
bele inzet van gasgestookte centrales, maar vermindert 
anderzijds hun vollastgebruik. De kosten voor de toegang 
tot het gasnet volgens de huidige tariefstructuur van 
Fluxys wegen zwaar op de vaste kosten van gasgestookte 
centrales. De algemene raad roept dan ook de CREG en 
Fluxys op om in de aanloop naar de nieuwe tarifaire peri
ode 20162019 te evalueren in overleg met alle marktpar
tijen of de tarieven en tariefstructuur voor de toegang tot 
het gasnet een correcte afspiegeling zijn van het werke
lijke gebruik van het net en coherent zijn met de omlig
gende landen (CWEregio).

Over de tekst van het charter voor goede praktijken voor 
prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas werd bin
nen de algemene raad overlegd met de verschillende be
trokken partijen. Volgend op de binnen de algemene raad 
georganiseerde besprekingen en datzelfde overleg werd 
een globaal akkoord opgesteld en bij het charter gevoegd 
(zie punt 3.2.2.5. van dit verslag).
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Tabel 22: De leden van de algemene raad op 31 december 2013100

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
Federale regering VANEYCKEN Sven

ROOBROUCK Nele
CHAHID Ridouane
ANNANE Jihane
DORREKENS François
DASGUPTA Jivan

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
DE CROCK Bart

NICAISE Didier
WIJNGAERDEN Jan
VAN MOL Christiaan
SKA MarieHélène
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 MarieChristine
MOERS Jan

Representatieve organisaties van de industrie, het bank 
en het verzekeringswezen die zetelen in de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven

VANCRONENBURG Geert
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

BOYDENS JeanPierre MARENNE Yves

Industriëlen die elektriciteit voor eigen behoefte 
produceren

BÉCRET JeanPierre ZADORA Peter

Distributienetbeheerders
GRIFNEE Fernand
HUJOEL Luc
DE BRUYCKER Luc

DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin

HOUGARDY Carine

  INTERMIXT

 INTERREGIES
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

MATTHYSDONNADIEU James PIERREUX Nicolas

Bron: Belgisch Staatsblad

100. De lijst van de leden werd in 2013 één keer gewijzigd bij ministerieel besluit van 10 juli (Belgisch Staatsblad van 25 juli 2013).
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5.3.  Beleidsplan en vergelijkend verslag van 
doelstellingen en verwezenlijkingen van 
de CREG

Overeenkomstig de elektriciteitswet heeft het directiecomi
té in de loop van 2013 het “Beleidsplan van de CREG voor 
het jaar 2014” opgesteld101. De CREG zet in haar recentste 
beleidsplan 16 doelstellingen uiteen die ze wil bereiken. 
Deze doelstellingen bestaan op hun beurt uit een reeks van 
uit te voeren individuele acties. 

Het beleidsplan vergezelt de ontwerpbegroting van de 
CREG voor het jaar 2014, welke op 29 oktober 2013 werd 
overgemaakt aan de voorzitter van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers en de voorzitster van de Commissie voor 
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, 
de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, 
de Middenstand en de Landbouw (hierna: de “Commissie 
voor het Bedrijfsleven”).

Tevens werd er een vergelijkend verslag opgesteld van de in 
het beleidsplan vooropgestelde doelstellingen en de verwe
zenlijking ervan. De Franstalige en Nederlandstalige versies 
van het vergelijkend verslag voor het jaar 2012102 werden 
respectievelijk op 30 april 2013 en 28 mei 2013 overgemaakt 
aan de staatssecretaris voor Energie, de viceeersteminister 
en minister van Binnenlandse Zaken, de voorzitter van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en de leden van de 
Commissie voor het Bedrijfsleven. 

In het beleidsplan van de CREG voor het jaar 2012 identifi
ceerde de CREG zestien business as usual doelstellingen, 
alsook vijf nieuwe doelstellingen in anticipatie op de omzet
ting van het derde energiepakket in Belgisch recht. Deze 21 
doelstellingen werden opgesplitst in 79 individuele acties die 
overeenstemden met te vervullen individuele taken. Eind 
2012 stelde de CREG echter vast dat de teller in werkelijkheid 
op 91 stond. Deze toename van het aantal acties met zo’n 
15% is ofwel toe te schrijven aan de studies, adviezen en 
voorstellen die in de loop van 2012 bij de CREG werden aan
gevraagd door de staatssecretaris voor Energie, de minister 
van Economie, Consumenten en Noordzee en de Commissie 
voor het Bedrijfsleven, ofwel is het een gevolg van de initiatie
ven die de CREG zelf heeft genomen om de werking van de 
elektriciteits en de aardgasmarkt te verbeteren. 

Van de 91 acties die de CREG in 2012 diende te verrichten, 
heeft ze er 66 volledig verwezenlijkt en vijf van haar acties 
leidden zelfs tot een beter resultaat dan verhoopt. Daarnaast 
werden zestien acties gerealiseerd in hoofde van de CREG, 
maar deze acties konden niet worden voltooid omwille van 
externe oorzaken. Hetzelfde geldt voor één actie die slechts 
in beperkte mate kon worden verwezenlijkt. Tot slot stelde de 
CREG vast dat drie acties zonder voorwerp zijn geworden.  

5.4. De behandeling van vragen en klachten 

De CREG is in 2013 op vrijwillige basis doorgegaan met het 
behandelen van vragen en klachten die onder haar bevoegd
heid vallen en die zij van verbruikers, ondernemingen uit de 
sector, advocaten, consulenten, onderzoekers, studenten, 
administraties of internationale instanties heeft ontvangen. 

Daarnaast heeft de CREG ook samengewerkt met de federa
le en de regionale ombudsdiensten voor energie in het kader 
van klachten die hen werden gestuurd. Deze samenwerking 
is het resultaat van een akkoord gesloten in 2011, waarbij de 
betrokken diensten het eens zijn geworden over de procedu
re voor de behandeling van vragen en klachten die niet onder 
de bevoegdheid vallen van de dienst die ze ontvangen. 

In februari 2013 heeft de CREG ook, op vraag van de federale 
Ombudsdienst voor Energie, haar statistieken overgemaakt 
in verband met de klachten die ze in 2012 heeft ontvangen. 
Het betreft hier 240 klachten, waarvan de meeste betrek
king hebben op de transmissie en distributienettarieven. 

Tot slot werd in 2013 geen gebruik gemaakt van de mo
gelijkheid waarbij eenieder die van mening is dat hij 
wordt benadeeld door een beslissing van de CREG, aan 
haar kan vragen om het dossier opnieuw te bestude
ren. Anderzijds kon de Geschillenkamer103, welke een 
orgaan is van de CREG, nog niet in werking treden in 
2013, bij gebrek aan een uitvoeringsbesluit hiervoor.   

5.5. De website van de CREG

De CREG is op haar website alle informatie blijven publice
ren die nuttig is teneinde de elektriciteits en aardgasver
bruikers zo goed mogelijk te informeren. 

Ze heeft in 2013 ook een nieuwe rubriek CONSUMENTEN 
aangemaakt die hen onder andere toelaat hun elektriciteits 
en aardgasfacturen te begrijpen en te controleren en die 
hen informeert over hun rechten.

In 2013 bedroeg het aantal bezoekers op de website van de 
CREG 218.973.

Op een totaal van 724.095 geraadpleegde pagina’s zijn de 
meest geraadpleegde pagina’s de volgende:

Homepage 17,75%

Prijzen vergelijken 8,14%

Omzetting m³/kWh  5,68%

Distributienettarieven Elektriciteit 5,48%

Publicaties 3,43%

101.   Beleidsplan (Z)131024-CDC-1293 voor het jaar 2014. 
102.     Vergelijkend verslag (Z) 130411-CDC-1245 van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de verwezenlijkingen van het jaar 2012.
103.      De Geschillenkamer spreekt zich uit over de geschillen tussen de beheerder en de gebruikers van het net op het vlak van verplichtingen opgelegd aan de netbeheerder, de distributienetbeheer-

ders en de beheerders van gesloten industriële netten, met uitzondering van de geschillen inzake contractuele rechten en verbintenissen. 
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5.6. Deelname van de leden van de CREG als sprekers aan seminaries

Tabel 23: Overzicht van de presentaties door de CREG in 2013

Organisator Titel van het seminarie Titel van de presentatie Datum

SRBE  KBVE Parer l’impossibilité physique du stockage de l’énergie 
électrique / Mogelijkheden om elektrische energie 
onrechtstreeks op te slaan

Etude relative à l'impact possible de la voiture 
électrique sur le système électrique belge

22/01

SPF Economie  FOD 
Economie

Belgian Platform on Electric Vehicles Etude relative à l'impact possible de la voiture 
électrique sur le système électrique belge

31/01

CEDEC / Interrégie Groupe de travail du CEDEC Capacity remuneration mechanisms 6/02

TOTAL G & P Info session Total Nouveau modèle de transport de gaz 21/02

FLAME 2013 The Storage & Flexibility Forum Security of Supply for Europe & the role of gas 
storage

11/03

ENTSOG TYNDP WS ACER Input 21/03

ALSTOM Midi de l'Information Vision du marché de l'électricité en Belgique 
et en Europe  Perspectives à court et à moyen 
terme

26/03

STATOIL Info session Statoil New Gas Transmission Model 2/04

Europese Commissie Workshop sur l'aide de l'environnement et de l'énergie Capacity mechanisms: CREGstudy 1182 12/04

CWE Regulators workshop Regulators Workshop on FBMC Technical challenges from a regulatory perspec
tive: Part 1 & 2

15/04

FEBELIEC Transparency info session Transparency in the National Gas Market 22/04

Febeliec Infosession Transparency REMIT  State of Affairs & Future Developments 22/04

ACER The Agency Review AIMP WG 14/05

SV Veranstaltungen / 
Süddeutsche Zeitung

First European energy congress How profitable should investments in electricity 
transmission grids be ? 

15/05

SCHNEIDER ELECTRIC Evènement à Pairi Daiza Some Key Issues on Energy for Belgium, Today 
and Tomorrow

24/05

EEM 13 European Energy Markets conference 2013 Importance of Design Parameters on Flow Based 
Market Coupling implementation

28/05

ACER ACER Workshop Main barriers to entry to gas and electricity mar
kets  Access to the gas transmission network

30/05

EUROP'ENERGIES Forum 2013 Marchés belges 31/05

VOKA  Kamer 
van Koophandel 
AntwerpenWaasland

Energie voor Ondernemers Bevoorradingszekerheid Elektriciteit 6/06

ACERCEER Workshop on Natural Gas, Wholesale and Network 
Access

Capacity Calculation: some issues, principles and 
procedures

10/06

FEBELIEC  Belgian wholesale electricity market 18/06

CEER – Unbundling & 
Reporting Task force

Workshop on implementation of unbundling measures 
for DSOs and TSOs

TSO unbundling monitoring: 1) TSO Unbundling 
monitoring duties on TSOs and NRAs: questions 
on interpretation and implementation 2) TSO 
Unbundling monitoring

27/06

Fluxys Belgium Fluxys BelgiumCREG workshop Netwerkontwikkelingen: nieuwe uitdagingen aan 
de horizon

28/06

Fluxys Belgium Fluxys BelgiumCREG workshop Interconnector IUK  Certification  CMP  New 
transmission model

28/06

Fluxys Belgium Fluxys BelgiumCREG workshop Access to the gas transmission network  Entry 
to gas and electricity markets

28/06

ENI Info session ENI Access to the gas transmission network  Entry 
to gas and electricity markets

3/07

CEES (Vulnerable) Consumer Protection in Belgium Pour une action européenne coordonnée pour 
prévenir et combattre la pauvreté énergétique 

3/07

CEER Practical experiences of using benchmarking to regulate 
network companies

Workshop on Benchmarking Tools 10/09

Koninklijke Militaire School Sleutelfactoren en tendensen Energy: A strategic factor in international relations 25/10

TTIP USEU Transatlantic Trade and Investment Partnership Perspectives Européennes et Géopolitiques 19/11

Université catholique de 
Louvain – Faculté de droit

Cours « Administrations et intégration européenne », 
2ème Master

La régulation énergétique 19/11

Elia System Operator Elia Stakeholder day Elia Stakeholders Day 25/11

NORDREG NordReg Meeting Issues from the CWE Project 27/11

IUK Info session IUK New Gas Transmission Model 28/11

FEBEG FEBEG Conseil d’Administration FEBEG 6/12

Centrale raad bedrijfsleven Bijzondere raadgevende commissie voor de scheikunde Groothandelsmarkt elektriciteit en gas 17/12

VBO FEBVBO Conseil d’Administration FEB 19/12

Bron: CREG

CREG Jaarverslag 2013



88

5. De CREG

5.7.  Samenwerking van de CREG met andere 
instanties

5.7.1. De CREG en de Europese Commissie 

In nauwe samenwerking met de drie gewestelijke regula
toren (BRUGEL, CWaPE en VREG) werd voor het jaar 2012 
een “Nationaal rapport van België 2013” opgesteld en mee
gedeeld door de CREG aan de Europese Commissie en aan 
ACER op 2 juli 2013.

Zoals voorgaande jaren heeft de CREG als lid van de CEER 
ook haar medewerking verleend aan tal van andere consul
taties en rapporten ten behoeve van de Europese Commis
sie (zie punt 5.7.3. van dit verslag).

De CREG nam haar raadgevende taak op door de overheid bij 
te staan tijdens de verschillende comitologievergaderingen 
voorgezeten door de Europese Commissie tot goedkeuring 
van Europese netwerkcodes (zie punt 5.7.2. van dit verslag).

5.7.2. De CREG binnen ACER 

Ook in 2013 heeft ACER (het Agentschap voor Samenwer
king van Energieregulatoren) zich verder gefocust op het 
tot stand brengen van de netwerkcodes die door ENTSOE 
en ENTSOG zijn ontwikkeld op basis van de door ACER in 
2011 en 2012 uitgeschreven Framework Guidelines. Zoals in 
2012, heeft de CREG zeer intensief deelgenomen aan deze 
werkzaamheden in het kader van de opvolging en de voor
bereidingen van de diverse documenten terzake. 

Binnen ACER draagt de activiteit van de CREG zowel bij tot 
de invoering van (trans)regionale marktmechanismen met 
het oog op de invoering van het target model voor elek-
triciteit (bottom upbenadering), de werkzaamheden in 
verband met de uitwerking van de kaderrichtlijnen als de 
ontwikkeling van de netwerkcodes door ENTSOE (top 
downbenadering).

Het groeiende belang van de regionale integratie, die zich 
situeert tussen de nationale en de Europese markt in, wordt 
geïllustreerd door het derde Europese energiepakket dat 
het regionale niveau erkent als een noodzakelijke tussen
stap naar een eengemaakte Europese energiemarkt. België 
maakt deel uit van de regio Centraal WestEuropa (hierna: 
CWE) binnen de regionale energieinitiatieven voor elektrici
teit (ERI). De CREG is de lead regulator voor de CWEregio.

Op Europees niveau werden vijf grote proefprojecten voor 
de implementatie van een eengemaakte markt en van het 
target model voor elektriciteit geïdentificeerd: (i) de kop
peling van de day aheadmarkten, (ii) de invoering van een 

regionaal mechanisme voor intradayhandel, (iii) de toewij
zing van capaciteit op lange termijn (long term capacity 
allocation) en (iv) de berekening van de (commerciële) inter
connectiecapaciteiten (capacity calculation). De coördinatie 
van de balancingprojecten binnen de verschillende Europe
se landen werd eind 2013 opgestart. Voor deze verschillende 
thema’s hebben de Europese regulatoren, gecoördineerd 
door ACER, supraregionale actieplannen opgesteld (in 
2011 voor de vier eerste thema’s) waaraan de CREG actief 
deelneemt. De CREG werd samen met de Oostenrijkse 
regulator EControl aangewezen als lead regulator van het 
werkschema voor de capaciteitsberekening binnen de ERI. 
In deze hoedanigheid draagt de CREG actief bij aan het 
jaarlijkse Regional Initiatives Status Review Report en aan 
de driemaandelijkse Quarterly Reports van de ERI, gepubli
ceerd door ACER. De ontwikkeling van de day ahead en 
de intraday¬markten, die oorspronkelijk plaatsvond bin
nen de CWEregio, heeft zich geografisch uitgebreid naar 
NoordwestEuropa (NWE), dat Duitsland, de Benelux, De
nemarken, Finland, Frankrijk, GrootBrittannië, Noorwegen 
en Zweden omvat.
 
 (i)  De CREG neemt ook deel aan de opvolging van het 

NWE104 day aheadmarktkoppelingsproject, dat oorspron
kelijk als doel had om tegen eind 2013 een koppeling 
van de dagmarkten van de NWEzone gebaseerd op de 
prijzen in te voeren. De start van deze koppeling heeft 
uiteindelijk plaatsgevonden op 4 februari 2014. De uit
breiding van de koppeling naar ZuidwestEuropa (SWE) 
en CentraalOostEuropa (CEE) zou moeten volgen. Deze 
NWE day aheadmarktkoppeling vervangt de huidige day 
aheadmarktkoppeling (CWE) en de Interim Tight Volume 
Coupling (ITVC) tussen de CWEregio en Noorwegen, De
nemarken, Zweden en Finland. De NWE day aheadmarkt
koppeling die de twee vorige koppelingen vervangt, komt 
overeen met een volledige integratie van de orderboeken 
van de betrokken landen in het allocatiemechanisme. 
Voor België omvat deze NWE day aheadmarktkoppeling 
bovendien voornamelijk aanpassingen op het vlak van de 
geografische uitbreiding, aanpassingen van het algoritme 
(met hoofdzakelijk de nieuwe functionaliteit DC loss factor) 
en een fallbackmechanisme (met voornamelijk aanpassin
gen wat betreft de timing van de processen). In augustus 
en september 2013 heeft de CREG de marktspelers ge
raadpleegd omtrent haar ontwerp van beslissing over het 
voorstel van Elia in verband met de invoering van de NWE 
day aheadmarktkoppeling. Op basis van deze raadpleging 
heeft de CREG in september 2013 haar beslissing105 over 
het voorstel van Elia genomen.

(ii)  De CREG neemt deel aan de follow-up van het NWE day 
aheadproject. Dit project voorzag oorspronkelijk een tus
senfase voor de invoering van het target model op ba
sis van een model vergelijkbaar met het Scandinavische 

104.  In het kader van de werkzaamheden uitgevoerd door de regulatoren wat betreft de NWE-day ahead is de CREG ook een actief lid van het Algorithm Task Force (TF).
105.    Eindbeslissing (B)130926-CDC-1270 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de “implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de 

regio NWE (Noord-West Europa)”.
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ELBASmodel. De beurzen hadden de verantwoordelijk
heid genomen voor het ontwikkelen van het platform via 
de modules shared order book (SOB) en capacity ma-
nagement module (CMM). In 2012 hebben de betrokken 
beurzen echter beslist om dit pad toch niet te volgen en 
om de ontwikkeling van het platform via een aanbeste
ding te laten verlopen. De aanbesteding werd ondertus
sen in 2013 afgerond. De beurzen en de ontwikkelaar 
werken momenteel aan een platform dat in 2014 opera
tioneel zou moeten zijn. De problemen die vastgesteld 
werden tijdens de onderhandeling van de contracten, 
zouden echter voor bijkomende vertraging kunnen zor
gen (zie ook punt 5.7.5. van dit verslag betreffende het 
Forum van Firenze).

(iii)  Het project inzake de toewijzing van capaciteit op lan
ge termijn (long term capacity allocation) beoogt de 
invoering van een reeks gemeenschappelijke veiling
regels voor de toewijzing van de grensoverschrijdende 
transportcapaciteit. De activiteiten in verband met de 
toevoeging van de interconnectie FrankrijkSpanje aan 
de veilingregels zijn in 2012 van start gegaan. Deze toe
voeging was oorspronkelijk voorzien voor mei 2013 en 
vervolgens voor november 2013. Uiteindelijk hebben de 
Spaanse transportnetbeheerder en het gemeenschap
pelijk veilingbureau CASC geen akkoord kunnen afslui
ten en werd deze toevoeging uitgesteld. Toch heeft Elia 
in september 2013 een nieuw voorstel tot wijziging van 
de geharmoniseerde veilingregels, uitgewerkt door de 
transmissienetbeheerders van de CWE en de CSEregio 
en Zwitserland, bij de CREG ingediend. De CREG heeft 
in november 2013 een beslissing106 genomen over het 
voorstel van Elia. De voorgestelde wijzigingen hadden 
betrekking op de invoering van een fiscale heffing, de 
impact van een wijziging van de veilingregels op de De-
claration of acceptance en de invoering van een Bulletin 
Board.

(iv)  Een van de hoofddoelstellingen van de regulatoren van 
de CWEregio is het tot stand brengen van een   D1 day 
aheadmarktkoppeling op basis van de stromen (flow 
based). De impliciete marktkoppeling die vandaag wordt 
toegepast in de CWEregio, berust op de traditionele 
methode voor de berekening van de beschikbare inter
connectiecapaciteit (Available Transfer Capacity of ATC). 
De werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van 
de nieuwe methode gebaseerd op de stromen zijn in 
2007 van start gegaan en worden op regeringsniveau 
gesteund door de werkgroep Pentalateral (PLEF), waarin 
de transportnetbeheerders, de beurzen, de regulatoren, 
de marktspelers en de ministeries van de landen van 
de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk worden 
vertegenwoordigd. In nauwe samenwerking met de an
dere regulatoren van de CWEregio volgt de CREG de 

ontwikkelingen van de transportnetbeheerders en de 
beurzen van de CWEregio van dichtbij op. De belangrijk
ste onderwerpen die in 2013 werden behandeld, zijn de 
definiëring van de critical branches (CB), de generation 
shift keys (GSK), de flow reliability margins (FRM), de 
remedial actions (die de topologische wijzigingen en de 
redispatching omvatten) en de toewijzing van inkomsten 
uit congestie. Daarnaast kregen de aspecten rond trans
parantie, onder andere de stromen op de critical bran-
ches, monitoring, de al dan niet intuïtieve aard van de 
prijzen (een nietintuitieve situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor wanneer de goedkoopste zone in de CWEregio 
energie invoert) in de verschillende zones en de planning 
van het flow-based project ook de nodige aandacht. De 
transportnetbeheerders hebben sinds begin 2013 een 
simulatie van de resultaten van de koppeling die men 
zou bekomen aan de hand van het nieuwe algoritme (ge
publiceerd op de website van de CASC) ter beschikking 
gesteld van de marktspelers. Dankzij deze resultaten 
kan men de betrouwbaarheid van het mechanisme en 
de prestaties ervan vergeleken met de huidige methode 
onderstrepen. Op 19 september 2013 heeft de CREG 
van Elia een aanvraag tot goedkeuring ontvangen voor de 
invoering van een day aheadmarktkoppeling gebaseerd 
op de stromen binnen de CWEregio. In december 2013 
hebben de partners binnen het project verklaard dat een 
vertraging in de ontwikkeling van de flow-basedmarkt
koppeling ook de lancering van het nieuwe mechanisme 
zou vertragen tot na de zomer van 2014. De regulato
ren van de CWEregio hebben afgesproken om in hun 
gecoördineerde beslissing rekening te houden met de 
resultaten van de simulaties uitgevoerd door de trans
missienetbeheerders op basis van het industriële proces 
dat in mei 2014 zou moeten worden ingevoerd.

Wat de top downbenadering en de invoering van de net
werkcodes betreft, neemt de CREG samen met de Oosten
rijkse regulator EControl het voorzitterschap waar van de 
AENM TFwerkgroep van ACER (ACER Electricity Network 
and Market Task Force). De AENM TF is onder andere belast 
met de coördinatie en de opvolging door ACER van de net
werkcodes opgesteld door ENTSOE. De CREG heeft in het 
bijzonder deelgenomen aan alle werkzaamheden in verband 
met de toewijzing van de capaciteiten en het beheer van de 
congesties. Deze werken hadden voornamelijk betrekking 
op de opvolging van de uitwerking door ENTSOE van de 
overeenkomende netwerkcode en het standpunt van ACER. 
Deze werkgroep heeft ook gezorgd voor de opvolging en de 
coördinatie van de werkzaamheden in verband met de net
werkcodes op de toewijzing van transmissiecapaciteit op 
lange termijn (FCA NC), de netwerkcode inzake balancing 
(BNC) en de netwerkcodes in verband met de aansluiting 
op het net. Tot slot heeft de CREG samen met de Duitse 
regulator BnetzA het bestuur waargenomen van het project 

106.    Beslissing (B)131107-CDC-1280 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging van de methodes voor toekenning aan de toegangsverant-
woordelijken van de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de regionale 
initiatieven CWE en CSE, evenals met Zwitserland.
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(Loop Flows workstream) dat onder andere belast is met 
de voortgezette invoering van het herzieningsproces van 
de biedzones, de mechanismen voor de toewijzing van de 
redispatching kosten en de identificatie van de loop flows.

Wat betreft de ontwikkeling van geharmoniseerde regels 
inzake aardgas, dient het volgende te worden gemeld:

a)  De eerste netwerkcode ter aanvulling van de Verordening 
(EG) nr. 715/2009 met betrekking tot capaciteitstoewij
zingsmechanismen op het aardgasvervoersnet werd op 
14 oktober 2013 gepubliceerd. Met de oprichting van het 
PRISMAplatform (zie ook punt 4.1.2.3.E van dit verslag) 
werd de implementatie van deze nieuwe regels reeds 
aangevat, terwijl ACER op 3 december 2013 bijkomen
de leidraden publiceerde, gericht aan ENTSOG voor de 
amendering van de bovenstaande netwerkcode voor de 
allocatie van incrementele en nieuwe capaciteit.

  
b)  Een finale versie van de netwerkcode met betrekking 

tot de balancering van aardgas op het vervoersnet werd 
goedgekeurd tijdens comitologie op 2 oktober 2013 door 
de vertegenwoordigers van de lidstaten. De publicatie 
van deze tweede gasnetwerkcode wordt verwacht in de 
eerste helft van 2014.

c)  Het is voorzien dat ACER begin 2014 een finale aanbeveling 
tot goedkeuring van de door ENTSOG ontwikkelde net
werkcode met betrekking tot interoperabiliteit en datauit
wisselingsregels naar de Europese Commissie verstuurt, 
zodanig dat in 2014 het comitéproces van start kan gaan.

d)  Wat betreft de regels inzake de geharmoniseerde tarief
structuren voor het vervoer heeft ACER op verzoek van 
de Europese Commissie zijn Framework Guidelines over 
de geharmoniseerde tariefstructuren voor het vervoer van 
aardgas op 30 november 2013 overgemaakt. In 2014 zal 
ENTSOG deze Framework Guidelines gebruiken om de 
nodige netwerkcode te ontwikkelen. Op dit moment pas
sen de lidstaten van de Europese Unie een heterogene 
benadering toe op het vlak van vaststelling van de tarieven 
voor de aardgasvervoersdiensten. Bijgevolg is het gebruik 
van de aardgasvervoersnetten binnen de Europese Unie 
ingewikkelder voor de netgebruikers. De vervoersnetten 
kunnen op een nietdoeltreffende manier worden gebruikt 
en ontwikkeld en de aardgasuitwisselingen zijn mogelijk 
ondoeltreffend. Door een geheel van gemeenschappelijke 
parameters gebaseerd op economische principes te bepa
len voor alle aspecten van de vaststelling van de tarieven 
alsook een reeks gemeenschappelijke vereisten betreffen
de de publicatie van gegevens in verband met elke fase van 
het proces, hebben de Framework Guidelines betreffende 
de tarieven en de netwerkcode die eruit voortvloeit als doel 
de doeltreffendheid van de uitwisseling en de mededin
ging op het vlak van aardgas te verbeteren. Dit is een van 

de belangrijkste doelstellingen van het derde pakket. De 
belangen van de verbruikers vormen de kern van de voor
gestelde tariefbepalingen. Deze zullen uiteindelijk leiden 
tot een billijker systeem van gasnetvergoeding, zodat de 
verbruikers niet meer zullen betalen dan de kost opgelegd 
door hun bevoorrading op het systeem. Bovendien zal een 
grotere transparantie op het vlak van vaststelling van de 
netvergoedingen de mededinging binnen de aardgassec
tor bevorderen, wat nieuwe leveranciers ertoe zal aanzet
ten tot de markt toe te treden en zal toelaten een ruimere 
keuze aan te bieden aan de aardgasverbruikers.

e)  De Europese Commissie heeft de voorschriften voor de 
handel in gas als nieuw uit te werken domein aangeduid 
en heeft hiervoor een onderzoek opgestart voor de afba
kening van het toepassingsgebied. 

Zowel voor de netwerkcodes van elektriciteit als die van 
aardgas inzake interoperabiliteit en tariefstructuur, heeft de 
CREG een voortrekkersrol gespeeld door vergaderingen 
voor te zitten en de discussies te stroomlijnen. 

Voor de implementatie van de Remitverordening107, die in 
december 2011 bindend is geworden, werd in de AMITwerk
groep van ACER intensief verder gewerkt. Het is de bedoeling 
dat begin 2014 het volledige monitoring framework operatio
neel wordt. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het uit
eenzetten van het kader waarin de samenwerking tussen de 
nationale regelgevende instanties en ACER zal plaatsvinden. 
Zo werd op 17 juli 2013 een Memorandum of Understanding 
ondertekend en werd in het najaar onderhandeld over de om
vang en modaliteiten van het delen van data tussen ACER 
en de nationale regelgevende instanties. Gezien het feit dat 
verschillende energieproducten in de financiële wetgeving 
omschreven worden als financiële instrumenten werden ook 
de voorstellen en ontwikkeling van MiFID en MADrichtlijnen 
en de MAR en EMIRverordeningen van dichtbij gevolgd. In 
december 2013 ten slotte, werd door de Europese Commis
sie de comitéprocedure voor de aanname van de uitvoerings
handelingen opgestart. In samenwerking met de Algemene 
Directie Energie van de FOD Economie vertegenwoordigt de 
CREG de belangen van België in deze procedure. De uitein
delijke inhoud van deze uitvoeringshandelingen zijn essen
tieel om te bepalen welke partijen welke informatie zullen 
moeten overmaken in het kader van REMIT (zie ook punt 
3.2.2.4. van dit verslag).

Het Noordwest gas regionaal initiatief (NW GRI) paste in 
de Europese ontwikkeling van nieuwe leidraden en netwerk
codes via regionale coördinatie en discussies voorafgaand 
aan hun uitvoering. Hierbij werden ook vertegenwoordigers 
van de betreffende lidstaten in de regio betrokken, met als 
doel het Europese comitologieproces te vergemakkelijken. 
Daarnaast werd de discussie rond het toepassen van impli
ciete allocatie in gas afgerond en werd de tweede versie van 

107.  Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.
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het regionaal investeringsplan voor gas zoals het door regio
nale vervoersnetbeheerders werd ontwikkeld, verwelkomd.

Ter voorbereiding van de TYNDPs (tienjarenplan voor net-
werkontwikkeling) voor elektriciteit heeft ACER in juli 2013 
een brief verstuurd naar ENTSOE aangaande de te gebrui
ken scenario’s voor de opmaak van het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling. Voor aardgas werd het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling 20132023 door ENTSOG voor 
advies aan ACER overgemaakt op 10 juli 2013. 

In uitvoering van het Infrastructure Package heeft ACER op 
18 juli 2013 een advies uitgevaardigd betreffende de Euro
pese lijst van investeringsprojecten van gemeenschappelijk 
belang (de zogenaamde Projects of Common Interest of 
PCI’s) en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas (zie ook 
de punten 3.4.4. en 4.1.3.1. van dit verslag).

Zoals voor 2012 heeft de CREG ook een actieve bijdrage gele
verd aan het Annual Report on the Results of Monitoring 
the Internal Electricity and Natural Gas Markets (in 2013 
heeft de CREG naast de gebruikelijke input een bijkomende 
actieve bijdrage geleverd onder de vorm van een door de 
CREG geschreven case study m.b.t. de Belgische vangnetre
gulering en de monitoring door de CREG van de retail energy 
prices, die in het rapport werd opgenomen, evenals de or
ganisatie van een workshop samen met ACER). Het rapport 
werd ook voor 2013 gezamenlijk uitgebracht door ACER en 
de CEER. Dit marktmonitoring rapport werd aan het publiek 
voorgesteld en gepubliceerd op 28 november 2013.

Binnen de werkgroep Implementation, Monitoring and 
Procedures Working Group waar de CREG zowel op het 
niveau van de werkgroep als op niveau van de Procedure 
Work Stream het voorzitterschap waarneemt, werden de 
werkzaamheden van 2012 in 2013 verder gezet. Sinds 2013 
is de Procedure Work Stream nauwer betrokken bij de dis
cussies die gevoerd worden in de elektriciteits en gaswerk
groepen inzake de totstandkoming van de diverse netwerk 
codes. Zo neemt de Procedure Work Stream onder andere 
deel aan de overlegvergaderingen die plaatsvinden tussen 
ENTSOE en ACER, wat betreft de juridische aangelegenhe
den van de in ontwikkeling zijnde netwerkcodes. Daarnaast 
werd de Procedure Work Stream meermaals door de elektri
citeits en gaswerkgroepen geraadpleegd om een juridische 
analyse te geven over bepaalde aspecten van de netwerk
codes. Dienaangaande werden kwalitatieve werkdocumen
ten opgesteld inzake fall-back scenario’s in Network Codes 
en NRA’s scrutiny and approvals. 

5.7.3. De CREG binnen de CEER 

Als één van de stichtende leden van de CEER (Council of 
European Energy Regulators), opgericht op 7 maart 2000 
door middel van een Memorandum of Understanding, heeft 
de CREG in 2013 actief deelgenomen aan de discussies, 

beraadslagingen en beslissingen van de General Assembly 
(GA) van de CEER, die in 2013 negen keer is samengekomen.

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 
Market Integrity and Transparency Working Group, de Im-
plementation, Benchmark and Policy Working Group, waar
van ze het voorzitterschap waarneemt, en de Customer and 
Retail Market Working Group. De CREG neemt bovendien 
deel aan de task forces en work streams die binnen de ver
schillende werkgroepen zijn opgericht. 

Onder de werkgroep Electricity zijn er drie task forces, 
meer bepaald de Electricity Quality of Supply and Smart 
Grids TF die zich bezig houdt met de kwaliteits en regula
toire aspecten inzake smart grids, de Sustainable Develop-
ment TF die verantwoordelijk is voor hernieuwbare energie 
en energieefficiëntie en de Electricity Security of Supply TF 
die de uitdagingen inzake de leveringszekerheid vanuit het 
oogpunt van de toereikendheid inzake productie behartigt. 

Onder de werkgroep Gas, waar de CREG ondervoorzitter 
van is, zijn eveneens drie task forces operationeel. Deze 
zijn: (1) de Gas Storage TF die de opvolging van de toegang 
en het gebruik van opslagsinstallaties in Europa verzorgt 
en de monitoring van de transparantieregels op deze op
slaginstallaties coördineert overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EC) 715/2009, (2) de Liquefied Natural Gas 
TF die streeft naar meer harmonisatie op het gebied van 
transparantie op LNGterminals in Europa en waakt over de 
overeenstemming van de Europese regelgeving inzake LNG 
met de toekomstige netwerkcodes en tot slot de (3) de Gas 
Infrastructure TF die debatteert over de ontwikkeling van 
bijkomende infrastructuur op marktgebaseerde wijze. Voor 
het jaar 2013 kan gemeld worden (1) dat de Gas Storage TF 
op 20 november 2013 een rapport heeft gepubliceerd over 
het gebruik van opslaginstallaties en de effecten op de be
voorradingszekerheid, (2) dat de LNG TF de implementatie 
heeft gecontroleerd van de transparantietemplate op alle 
LNG terminals in Europa, een template dat opgesteld werd 
op basis van de inzichten verworven door een eerder gepu
bliceerde evaluatie van de desbetreffende toegangsregimes 
op 12 maart 2013 en (3) dat de Gas Infrastructure TF voor
bereidend werk heeft verricht voor ACER door de publicatie 
van een blue print over de allocatie van marginale capaciteit, 
ten behoeve van het amenderingsverzoek aan ENTSOG 
(zie punt 5.7.2. van dit verslag).

De werkgroep Market Integrity and Transparency (MIT) 
heeft in het jaar 2013 voornamelijk aandacht besteed aan 
de bestrijding van btwfraude in de energiesector. Verder 
werd ook de rol van de nationale regelgevende instanties 
in het registratieproces van REMIT behandeld. Samen met 
MITwerkgroep van ACER werd ook een gezamenlijke posi
tie ingenomen met betrekking tot de behandeling van een 
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groep energieproducten als financiële instrumenten in de 
tekstvoorstellen van MiFID.

De werkgroep Implementation, Benchmarking and Mo-
nitoring, waarvan de CREG het voorzitterschap waarneemt, 
heeft in 2013 zijn werkzaamheden verder gezet. Door de 
General Assembly van de CEER werd beslist dat deze 
werkgroep verantwoordelijk zou zijn voor de inhoudelijke or
ganisatie van het opleidingsprogramma dat binnen de CEER 
van start zal gaan vanaf 2014. In 2013 werden de task forces 
van deze werkgroep geheroriënteerd in hun werkzaamhe
den. De Efficiency Benchmarking Task Force is belast met 
het ondernemen van verschillende benchmarkactiviteiten 
zowel op gebied van efficiëntie van het net als de investe
ringsvoorwaarden en heeft tot doel belangrijke informatie te 
delen tussen de nationale regelgevende instanties om zo tot 
best practices in de toepassing van de Europese regelgeving 
te komen. De Market Monitoring and Reporting Task Force 
rapporteert over de implementatie van de ontvlechtings
voorschriften door transmissie en distributienetbeheerders 
alsook over de omzetting van het derde energiepakket in 
nationale wetgeving. Daarnaast onderzoekt zij ook de spe
cifieke ontwikkelingen die zich voordoen in de Europese 
energiemarkten en werkt zij bovendien nauw samen met 
ACER bij de voorbereiding en opstelling van het gezamenlijk 
jaarverslag ACER  CEER over de resultaten van het toezicht 
op de interne markten voor elektriciteit en aardgas (zie punt 
5.7.2.). Tot slot, werd in 2013 de Legal Task Force opnieuw 
opgericht als task force. Voorheen was dit een workstream. 
De task force verstrekt juridisch advies over juridische en 
institutionele kwesties in verband met de uitvoering van het 
derde energiepakket en beantwoordt specifieke vragen ko
mende van nationale regelgevende instanties in de toepas
sing van het derde energiepakket. Dienaangaande werd een 
juridische analyse uitgewerkt over de toepassing van artikel 
3 van de richtlijnen 2009/72/EG et 2009/73/EG aangaande 
leveringsvergunningen. De task force biedt ook juridische 
ondersteuning en deskundige analyse voor de Implemen-
tation, Benchmarking and monitoring Working Group of 
andere werkgroepen, op een case-by-case basis. Tot slot, 
staat deze task force ook in voor het organiseren van interne 
workshops waar vertegenwoordigers van nationale regelge
vende instanties vrij kunnen discussiëren over topics die 
hen specifiek aanbelangen. In 2013 werd een workshop ge
organiseerd over de manier waarop nationale regelgevende 
instanties met elkaar kunnen samenwerken.

De CREG heeft ook als actief lid deelgenomen aan de ver
schillende werkvergaderingen van de werkgroep Customers 
and Retail Markets. Deze werkgroep bestaat uit drie task 
forces (Customer Empowerment Task Force, Retail Market 
Functioning Task Force en Strategy and Communication 
Task Force) en heeft in de loop van het jaar 2013 aandacht 
besteed aan talrijke punten, waaronder (1) de opvolging van 

de gemeenschappelijke visie van de CEER en het BEUC (de 
Europese consumentenorganisatie108), getiteld “Visie voor 
2020 voor de Europese energieconsumenten”109, (2) haar bij
drage en actieve deelname aan het Forum van Londen (zie 
punt 5.7.6. van dit verslag), (3) de organisatie op 19 juni 2013 
van de jaarlijkse conferentie van de CEER over de Energie
verbruikers, getiteld On the path towards achieving the 2020 
Vision110, (4) haar bijdrage tot de opstelling van het Joint Mo-
nitoring Report van ACER/CEER (zie punt 5.7.2. van dit ver
slag), betreffende het hoofdstuk over de bescherming en de 
deelname van de verbruikers en (5) de uitwerking en publica
tie van status reviews, onder andere over de betrokkenheid 
van consumentenverenigingen in het regulatoir proces, de 
toegang van verbruikers tot informatie over energiekosten, 
energiebronnen, plannen inzake energieefficiëntie en de re
gulatoire aspecten van smart meters.

Naast deze activiteiten heeft de CREG ook rechtstreeks of 
onrechtstreeks via de CEER deelgenomen aan de vergade
ringen van de verschillende werkgroepen opgericht door 
de Europese Commissie, respectievelijk over kwetsbare 
verbruikers, prijstransparantie, elektronische facturatie (e-
billing), klachten van verbruikers en smart grids. 

Voorts heeft de CREG ook actief deelgenomen aan de op
stelling en beantwoording van de vragenlijsten overgemaakt 
door de CEER in het kader van het nastreven van de harmo
nisatie en de integratie van een Europese elektriciteits en 
aardgasmarkt. Deze hadden in 2013 onder andere betrekking 
op de volgende onderwerpen: Gas Storage, Ten Year Network 
Development Plan, Quarterly Report on Transposition of the 
Third Energy Package, Transposition of Consumer Provisions 
in Third Energy Package, Guidelines of Good Practice Retail 
Market Indicators, Price Transparency and Vulnerable Custo-
mers (Drivers), de update van de IERN Database, DSO and 
TSO Unbundling, (Non) Harmonisation of Renewable Energy 
Support Schemes, Tariffs Electricity, Investment Conditions. 
Al deze vragenlijsten dienen als basis voor de opstelling 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 Eu
ropese Commissie baseert zich op haar beurt op deze docu
menten om wetgevende initiatieven uit te werken.

Daarnaast hebben de Franse regulator CRE en de Hongaar
se regulator MEKH aan de CREG gevraagd om specifieke 
vragenlijsten in te vullen, een over Enforcements sanctions 
en een andere over Title transfer in Belgium.

Tot slot heeft de CEER in 2013 haar logo gewijzigd en is zij 
verhuisd naar 1040 Brussel, SintMichielswarande 30a. 

108. http://www.beuc.eu
109.  http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/Tab3/Joint-Statement-2020-Vision_EN_FINAL.pdf
110. http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/CEER-ERGEG%20EVENTS/ENERGY%20CUSTOMERS%202013/Information
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5.7.4.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 Euro
pese stakeholders eraan deel. De 23e en 24e vergadering 
van het Forum vonden plaats op 17 en 18 april en op 15 en 
16 oktober 2013111.

Een terugkerend thema op het Forum blijft de voorstelling van 
de ontwikkeling van de kaderrichtsnoeren (Framework Gui-
delines), op te stellen door ACER (zie ook punt 5.7.2. van dit 
verslag) en de netwerkcodes (Network Codes), op te stellen 
door ENTSOG. Beide organisaties maken van de gelegenheid 
gebruik om de vooruitgang op dit gebied toe te lichten.

Het uitgetekende proces heeft ondertussen geleid tot de 
publicatie op 15 oktober 2013 van de eerste netwerkcode 
met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in 
gasvervoerssystemen112. 

Een netwerkcode betreffende de harmonisatie van de 
balanceringregels op het aardgasvervoersnet werd ook 
in 2013 uitgewerkt, maar de publicatie ervan wordt in het 
eerste semester van 2014 verwacht.

De netwerkcode betreffende de interoperabiliteit en de uit
wisseling van data werd door ENTSOG afgeleverd op 10 
september 2013, waarop ACER de finale analyse van het 
document heeft aangevat die dient te leiden tot een formele 
aanbeveling naar de Europese Commissie toe. Deze laatste 
wordt echter pas in de eerste maand van 2014 verwacht. 

Voor wat de ontwikkeling betreft van het kaderrichtsnoer 
over de harmonisatie van de structuur voor vervoersta
rieven, heeft ACER op het tweede forum de finale ople
veringsdatum van 30 november 2013 aan de Europese 
Commissie naar voor geschoven. Op dat ogenblik zal deze 
laatste ENTSOG kunnen verzoeken om de werkzaamheden 
voor de ontwikkeling van de gelijknamige netwerkcode op 
te starten.

Aangezien in 2013 reeds bepaalde van bovenstaande codes 
geconcretiseerd werden en andere in aantocht zijn, werd 
ook meer aandacht besteed aan de effectieve implemen
tatie van de nieuwe of de in aantocht zijnde regels. De co
ordinatie en monitoring werden door ACER gewaarborgd. 
De nodige rapporten zullen in 2014 worden geleverd, wat 
vervolgens weer voor de nodige dynamiek dient te zorgen 

in het verwezenlijken van een eengemaakte Europese 
aardgasmarkt.

Naast het bovenstaande thema, en tevens ter voorbereiding 
van het sleuteljaar 2014, dat door de regeringsleiders steeds 
naar voren wordt geschoven als het jaar waarin de eenge
maakte aardgasmarkt verwezenlijkt dient te worden, werd 
ook bijzondere aandacht besteed aan de investeringsproble
matiek enerzijds en aan de ontsluiting van fysieke bottlenecks 
anderzijds, om de bevoorradingszekerheid maar ook de vrije 
aardgashandel te bevorderen. De lijst met projecten van ge
meenschappelijk belang werd dan ook gepubliceerd op 14 
oktober 2013 (zie hieromtrent punt 4.1.3.1. van dit verslag). 
 
Hiermee is alvast de zoektocht gestart naar het antwoord 
op de vraag “Wat na 2014?”. De stakeholders kunnen via 
het Forum van Madrid deelnemen aan de acties die verder 
worden ondernomen. Dit zal dan opgenomen worden in de 
toekomstige strategische documenten die onder het toe
zicht van de Europese Commissie worden ontwikkeld. Nu al 
is duidelijk dat de verdere ontplooiing van de aardgasmarkt 
in Europa pertinent blijft, maar dat hierbij meer aandacht zal 
gaan naar de kleinhandelsmarkt en de verbruiker, vanwege 
hun cruciale rol in het marktgebeuren. 

5.7.5. 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 24e en 25e vergade
ringen van het Forum vonden plaats op 15 en 16 mei en op 
12 en 13 november 2013113.

De volgende punten werden tijdens deze twee vergaderin
gen behandeld: de interne elektriciteitsmarkt, waaronder 
onder andere de werkzaamheden betreffende de netwerk
codes opgenomen in het derde Europese energiepakket, 
de regionale initiatieven en de projecten van vergevorderde 
implementatie van het Europese target model, de kwestie 
van de kringstromen, de integriteit van de markten en de 
ontwikkeling van de transmissieinfrastructuren.

Wat betreft de netwerkcode in verband met de toewijzing 
van capaciteit en het beheer van congesties (CACM NC), 
heeft het Forum in het kader van zijn laatste vergadering de 
Europese Commissie en de betrokken partijen met aandrang 
verzocht om akkoorden af te sluiten teneinde een tekst
voorstel te kunnen voorleggen om het comitologieproces 

111.  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/gas/forum_gas_ma-
drid_en.htm.

112.    Verordening (EU) nr. 984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot 
aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie van 15 oktober 2013).

113.  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_flo-
rence_en.htm.
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zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Wat de netwerkcode 
voor balancing (B NC) betreft, betreurt het Forum het gebrek 
aan ambitie op het vlak van harmonisering en heeft het zijn 
verzoek herhaald omtrent de ontwikkeling van een ambiti
euze netwerkcode die de integratie van de markten toelaat.  
Wat betreft de netwerkcode in verband met de toewijzing 
van capaciteit op lange termijn (FCA NC), deelt het Forum 
de bezorgdheid van de marktspelers over de artikelen in
zake de vastheid van de capaciteit en heeft het aan ACER 
gevraagd in welke mate aan deze bezorgdheid samen met 
de kwestie van de terugvordering van de kosten kan worden 
tegemoetgekomen.

De gevorderde implementatie van het Europees target mo-
del omvat het koppelingsproject in D1 van de markten van 
de NWEregio (dat Duitsland, de Benelux, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, GrootBrittannië, Noorwegen en Zweden 
omvat), het koppelingsproject gebaseerd op de stromen 
van de CWEregio (dat Duitsland, de Benelux en Frankrijk 
omvat), het intradaykoppelingsmechanisme van de NWE
regio en het platform voor de toewijzing op lange termijn 
van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit.

Tijdens de laatste vergadering van het Forum kon de stand 
van zaken worden opgemaakt van de vooruitgang van de ver
schillende projecten in verband met de invoering van het Eu
ropees target model. Het project belast met de invoering van 
de koppeling van de markten in D1 in de NWEregio heeft 
gemeld dat de uitvoering van de koppeling tot februari 2014 
wordt uitgesteld. Het Forum heeft zijn bezorgdheid geuit naar 
aanleiding van deze vertraging en heeft erop aangedrongen 
dat dit project geen vertraging meer zou oplopen. Wat betreft 
het project van de koppeling via de stromen in de CWEregio, 
hebben sommige marktspelers hun bekommernissen geuit 
over de robuustheid van de berekening van de capaciteit ge
baseerd op de stromen. Het Forum heeft het belang van de 
uitvoering van de koppeling in het eerste semester van 2014 
onderstreept (in het kader hiervan dient eraan te worden her
innerd dat dit project in 2007 werd opgestart en dat het in 
2009 moest worden afgerond). Wat betreft het intradaykop
pelingsmechanisme van de NWEregio, heeft het Forum akte 
genomen van het herhaalde onvermogen van de beurzen 
betrokken bij dit project om tot een akkoord te komen over 
sleutelelementen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het project. Het Forum heeft aan de Europese Commissie 
gevraagd om alternatieven te bestuderen om dit project uit te 
voeren, onder andere het alternatief waarbij een grotere rol 
wordt weggelegd voor de transmissienetbeheerders. Tot slot 
heeft het Forum, wat betreft het platform voor de toewijzing 
op lange termijn van grensoverschrijdende transmissiecapa
citeit, het gezamenlijke initiatief van de CASC en CAO met 
het oog op de uitvoering van het Europese toewijzingsplat
form positief onthaald.

Wat de kwestie van de loop flows betreft, heeft het Fo
rum alle partijen aangemoedigd om werk te maken van 

oplossingen voor dit probleem. Het heeft in het bijzonder 
ACER en ENTSOE verzocht om hun gezamenlijke werk
zaamheden in het kader van een beter gecoördineerde re-
dispatching te vervolgen en heeft het belang onderlijnd van 
het onderzoek naar de adequaatheid van de biedzones (bid-
ding zones) uitgevoerd door ENTSOE en ACER. Het Forum 
vraagt hen om de eerste resultaten van dit onderzoek tij
dens de volgende vergadering van het Forum mee te delen.

Tijdens de laatste vergadering van het Forum werd de evolu
tie van het ontwerp van de Europese elektriciteitsmarkt op 
lange termijn besproken. Het Forum heeft aangedrongen op 
het belang van de uitvoering van het Europees target mo-
del en op de noodzaak om een gecoördineerde bezinning 
over de aanpassingen van dit ontwerp op te starten. Het 
Forum heeft de Europese Commissie en alle marktspelers 
ook verzocht hun werkzaamheden inzake het toekomstige 
design van de Europese elektriciteitsmarkt te vervolgen. 
Tot slot heeft het Forum het initiatief van ACER Bridge to 
2025 positief onthaald met het oog op de identificatie van 
de verbeteringen die aan het Europees target model kun
nen worden aangebracht om het toe te laten de uitdagingen 
van 2025 aan te gaan.

Tot slot heeft de laatste vergadering van het Forum de Euro
pese Commissie ook de gelegenheid geboden haar staats
steunpakket en haar boodschap voor de lidstaten over een 
doeltreffende ondersteuning van hernieuwbare energie die 
met de markt verenigbaar is, voor te stellen. De Europese 
Commissie heeft de aandacht gevestigd op de marktver
tekeningen voortvloeiend uit bepaalde ondersteunende 
maatregelen die leiden tot een hernationalisering en een 
herregularisatie van de markt. 

5.7.6. Het Forum van Londen 

Op 16 en 17 december 2013 vond het zesde Forum van Lon
den plaats onder voorzitterschap van de Europese Commis
sie. Talrijke deelnemers, zoals consumentenorganisaties, 
nationale regelgevende instanties, vertegenwoordigers van 
de lidstaten, enz. namen hieraan deel.

Dit Forum biedt al zes jaar lang een centraal platform aan de 
verschillende stakeholders om de lopende werkzaamheden 
betreffende de problematiek van de consumenten te evalu
eren en om de prioritaire toekomstige actieplannen op dit 
vlak te identificeren.

Dit jaar werd bijzondere aandacht geschonken aan de ont
wikkeling van competitieve kleinhandelsmarkten ten voor
dele van de verbruikers en van principes die de verbruiker 
centraal plaatsen in de energiesector (consumer-centric 
vision).
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De belangrijkste conclusies van het Forum 2013 zijn114: 

n  Implementatie van het regulatoir kader van de interne 
energiemarkt

  Er moeten nog belangrijke inspanningen worden geleverd 
om het segment van de kleinhandel van de interne ener
giemarkt te verbeteren en ervoor te zorgen dat de verbrui
kers hieruit voordeel kunnen halen.

  Een nauwe en structurele samenwerking tussen de rele
vante spelers (waaronder de regelgevende instanties) is 
gewenst om de uitvoering van de wetgeving op het niveau 
van de lidstaten te bevorderen. In die richting werd enige 
vooruitgang geboekt in de vorm van de samenwerking tus
sen de regulatoren, die zowel verantwoordelijk zijn voor 
de regulering van energie als voor de verbruikers, en de 
consumentenverenigingen. Dit zou bovendien overal in de 
Europese Unie het geval moeten zijn.

  Wat betreft de verbetering van de werking van de interne 
energiemarkt, werd het voorstel van de Europese Com
missie dat tot doel heeft de drivers van de energieprijzen 
en de kosten te analyseren, positief onthaald. Ook wordt 
aangemoedigd om grondiger analyses van de thema’s in 
verband met de verbruikers uit te voeren in het kader van 
de opstelling van het volgende gemeenschappelijke jaar
verslag van ACER en CEER omtrent de monitoring van de 
elektriciteits en aardgasmarkten.

  Het Forum heeft ook onderlijnd dat het belangrijk is om de 
impact van de verwachte wijzigingen op de energiemarkten 
(flexibiliteit van de vraag, smart grids, enz.) op de toekomsti
ge gedragingen van de consumenten te bestuderen aan de 
hand van het regulatoir initiatief van ACER Bridge to 2025115, 
dat het regulatoir initiatief van de CEER “Visie voor 2020 
voor de Europese energieconsumenten”116 aanvult.

  De geharmoniseerde ontwikkeling van de elektriciteits en 
aardgasmarkten werd ook aangemoedigd, net als een gro
tere samenwerking tussen de marktspelers, in het belang 
van de keuze van de verbruikers en de bevoorradingszeker
heid. Ook werd de nadruk gelegd op het belang van het 
ontwikkelen van groothandelsmarkten voor energie die 
transparant en verantwoordelijk (accountable) zijn en goed 
functioneren.

n  Het engagement van de verbruikers (consumer 
empowerment)

   Teneinde de deelname van de verbruikers aan de markt 
te bevorderen, een deelname die onder andere afhangt 
van de toegang tot eenvoudige, transparante en concrete 

inlichtingen, werden de nationale regulatoren verzocht om 
te waken over een billijke mededinging voor alle aange
boden diensten en om de toegang van de verbruikers tot 
nauwkeurige, niet verdraaide en relevante inlichtingen te 
waarborgen.

  Ten gevolge van de ontwikkeling van een aantal gezamenlij
ke acties en van nieuwe tussenschakels (onder andere in het 
kader van de switch en de autoproductie) heeft het Forum 
tevens de nadruk gelegd op het feit dat het belangrijk is om 
te beschikken over geschikte voorwaarden en een geschikt 
wettelijk kader om de verbruikers de gelegenheid te bieden 
deel te nemen aan dergelijke acties. Het Forum moedigt 
nieuwe initiatieven aan die als doel hebben het landschap 
van de energiemarkten te wijzigen (collectieve switching, 
coöperatieve energieverenigingen, enz.) en roept op om 
deze tendensen en de impact van de bestaande wetgeving 
hieromtrent te analyseren. In dat opzicht werd de oprichting 
door de Europese Commissie van een nieuwe Europese 
werkgroep, gericht op de verbruikers als deelnemers van de 
energiemarkt, voorgesteld en goedgekeurd.

  Het Forum merkt op dat het engagement van de verbrui
kers niet enkel hun verantwoordelijkheid is: de andere 
partijen, zoals bijvoorbeeld de nationale regulatoren, de 
ombudsdiensten en de consumentenverenigingen, moe
ten nauw samenwerken in het belang van de verbruikers. 
In dat opzicht werd het advies dat de CEER zal overmaken 
over de manier waarop consumentenvertegenwoordigers 
op nationaal vlak in het regulatoir proces betrokken en in
gezet kunnen worden, positief onthaald.

  De lidstaten en de regulerende instanties hebben ook 
opgeroepen om de huidige regulatoire barrières die de 
deelname van de vraag (demand response) aan de elektri
citeitsmarkt hinderen, weg te werken. Het Forum onder
streept echter dat deze deelname vrijwillig moet blijven, 
nooit verplicht moet zijn en beloond zou moeten worden. 
De verbruikers die zich hier niet toe kunnen verbinden, zou
den niet onterecht moeten worden benadeeld.

  Bovendien wordt de Europese Commissie verzocht om het 
Forum op de hoogte te houden van de vooruitgang van 
de geplande Europese werkzaamheden op het vlak van de 
smart grids, in het bijzonder wat betreft de regulatoire en 
commerciële aspecten in verband met de wijzigingen van 
de flexibiliteit van het systeem.

  Tot slot merkt het Forum op dat het invoeren van een conti
nue en structurele dialoog met de stakeholders en het bre
dere publiek over de energiekwesties, de beste manier is 
om het engagement van de verbruikers in de energiemarkt 
te bevorderen, ook op nationaal vlak. 

114. http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm.
115. http://www.acer.europa.eu/official_documents/public_consultations/pages/pc_2013_e_05.aspx.
116. http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/Tab3/Joint-Statement-2020-Vision_FR_FINAL.pdf.
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n  De informatie en de rechten van de verbruikers en de 
bescherming van de kwetsbare verbruikers

  Het Forum heeft de nadruk gelegd op het feit dat het be
langrijk is voor alle verbruikers om de toegang tot prijsver
gelijkingen te bevorderen, teneinde hen toe te laten zich 
op een doeltreffende manier op de beste aanbiedingen van 
de markt te richten.

  De rapporten over de elektronische facturering (E-billing) 
en het beheer van persoonlijke gegevens (Consumer Ma-
nagement of Personal Data Working Group) van de Euro
pese Commissie werden ook positief onthaald omwille 
van de innoverende aanbevelingen en praktijken die ze 
bevatten, en die als doel hebben het energiesysteem te 
verbeteren voor van de verbruikers. Het Forum dringt erop 
aan dat de lidstaten die in het kader van de richtlijn over de 
efficiëntie momenteel regels opstellen voor de elektroni
sche facturering op vlak van energie, het voornoemde rap
port van de Europese Commissie als referentie hanteren.

  Het Forum is ook van mening dat het centraal stellen van 
de consumenten in de competitieve kleinhandelsmarkt in
houdt dat zij, met inbegrip van de prosumers, de eigenaars 
zouden moeten zijn van hun eigen verbruiks en productie
gegevens en van hun persoonlijke gegevens.

  Het Forum legt de nadruk op het belang van de persoonlij
ke aard van de gegevens en moedigt alle marktspelers ten 
zeerste aan om op proactieve wijze criteria hieromtrent te 
bepalen als sleutelelement voor het ontwerp en de struc
tuur van het energiesysteem en voor de ontwikkeling van 
producten.

  Het Forum roept ook de nationale instanties die bevoegd 
zijn voor de bescherming van de gegevens op om volledig 
betrokken te zijn in de testfasen van de initiatieven die hier
omtrent op Europees niveau voorzien zijn.

  De verschillende stakeholders werden tevens opgeroepen 
om acties te ondernemen teneinde erover te waken dat 
de verbruikers zich volledig bewust zijn van hun rechten 
en van de kansen die zich voordoen naarmate de energie
markt zich ontwikkelt.

  Het Forum is overigens van mening dat het rapport van de 
werkgroep, opgericht door de Europese Commissie, over 
de kwetsbare verbruikers, nuttige aanwijzingen levert wat 
betreft de drivers van de kwetsbaarheid. De uitgevoerde 
werkzaamheden en de praktijken en instrumenten ontwik
keld in bepaalde lidstaten, kunnen helpen om het concept 
van kwetsbare verbruiker te omkaderen.

  Om de kwetsbare verbruikers op een effectieve manier te 
kunnen beschermen, roept het Forum de achtergebleven 
lidstaten op om het concept van kwetsbare verbruiker zo 
snel mogelijk te definiëren. Bovendien worden de lidstaten 

verzocht om in het kader van de uitvoering van het der
de pakket en de omzetting van de richtlijn over energie
efficiëntie, de specifieke behoeften en omstandigheden 
van de kwetsbare verbruikers in beschouwing te nemen 
om erover te waken dat deze laatsten ook ten volle kun
nen genieten van de nieuwe maatregelen inzake energie 
efficiëntie en van de nieuwe kansen aangeboden door de 
markten. In dat opzicht werd ook voorgesteld om tijdens 
het volgende Forum van Londen de tijdelijke conclusies 
van de studie over de kwetsbare verbruikers, die onlangs 
werd opgestart door de Europese Commissie, voor te 
stellen.

n  De rol van de marktspelers in de uitvoering van de wet-
geving over de interne energiemarkt en promotie van de 
opbrengsten voortvloeiend uit de nieuwe businessmoge-
lijkheden voor de verbruikers

  Het Forum benadrukt het feit dat de eenvoudiger toegang 
tot duidelijke informatie, de collectieve switchactiviteiten, 
een beter beheer van de klachten en een versterkte moni
toring van de toestand van de markt en/of van misbruiken 
van machtspositie aanzienlijk kunnen bijdragen tot een be
tere werking van de kleinhandelsmarkt.

  Het Forum onderlijnt ook dat onder invloed van de openstel
ling van de energiemarkten en de groeiende verfijndheid 
van de energiesystemen, nieuwe rollen, verantwoordelijk
heden en activiteiten voor de verbruikers als marktdeel
nemer ontstaan (microproductie, collectieve aankopen, 
flexibiliteit van het verbruik enz.). Aan deze tendensen 
moet bijzondere aandacht worden geschonken. Bovendien 
vereisen zij een geschikt beleid en een aangepaste regu
lering, die zullen toelaten hun potentieel te vergroten ten
einde de marktresultaten ten voordele van de verbruikers 
te verbeteren en de mededinging te vergroten.

  De diversifiëring van de rol van de distributienetbeheer
ders die zich aftekent (van basisactiviteiten naar een rol als 
marktfacilitator) zal nieuwe vereisten omtrent hun pres
taties op het vlak van tevredenheid van de verbruikers, 
communicatie en mededinging met zich meebrengen. Het 
Forum is van mening dat de activiteit van de distributienet
beheerders zou moeten worden bestuurd door de begin
selen die de efficiëntie (cost efficiency), de duurzaamheid 
op lange termijn, de bevordering van de mededinging en 
de belangen van de verbruikers beogen.

  Gezien de impact van de microproductie en de vraag
beheersing (demand response) op de traditionele rol van 
de distributienetbeheerders in de energieketen wenst het 
Forum dat een grondiger analyse wordt uitgevoerd van hun 
taken, stimulansen en verantwoordelijkheden en van de 
rol van de kleinhandelsmarktspelers.
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  Tot slot merkt het Forum op dat de distributienetbeheer
ders de toegang van de verstrekkers van nieuwe diensten 
vergemakkelijken en dat, in het geval van de verticaal ge
integreerde distributienetbeheerders, dit hen geen onge
paste voordelen zou mogen bieden ten opzichte van hun 
concurrenten op de markt voor de levering en het aanbod 
van commerciële diensten.

5.7.7. De CREG en de regionale regulatoren

De CREG en de drie regionale regulatoren (BRUGEL, 
CWaPE en VREG), samen Forbeg, hebben het overleg in 
2013 verdergezet. Er vonden zes plenaire vergaderingen 
plaats. Het voorzitterschap werd tijdens het eerste semes
ter verzorgd door BRUGEL en tijdens het tweede semester 
door de VREG.

De CREG heeft verder opnieuw het voorzitterschap waarge
nomen van de werkgroepen ‘gas‘ en ‘informatieuitwisseling‘

De werkgroep ‘gas‘ kwam acht keer samen in 2013 en zette 
de discussies voort aangaande voornamelijk de volgende 
thema’s: de studie over de verbetering van de restterm en 
het vastleggen van de aangepaste parameters voor het be
palen van de restterm, de werking van UMIX117  en ATRIAS118, 
het verbeteren van de informatieverstrekking aan marktspe
lers, het aansluitingscontract tussen Fluxys Belgium en de 
distributienetbeheerders, de evolutie van het nieuwe ver
voersmodel van Fluxys Belgium, de integratie van biogas in 
het aardgasvervoersnet, de conversie van L  gas naar Hgas, 
de verschillende procedures voor de aanvraag van een le
veringsvergunning voor elektriciteit en aardgas (of deze nu 
regionaal of federaal is) en de evoluties van de Europese re
gelgeving, meer bepaald op het vlak van de kaderrichtlijnen 
(framework guidelines), netwerkcodes, aardgasmodellen, 
investeringsplannen en bevoorradingszekerheid.

De werkgroep ‘informatieuitwisseling‘ is in 2013 twee keer 
samengekomen en heeft onder meer voorgesteld de jaar
lijkse gemeenschappelijke publicatie van de vier regulatoren 
met betrekking tot de evolutie van de Belgische energie
markt grondig te herwerken. De voorgestelde aanpassin
gen hebben zowel betrekking op de inhoud als op de vorm. 
Het doel van deze publicatie blijft echter ongewijzigd: aan de 
hand van een statistisch overzicht van de elektriciteits en 
aardgasmarkten de evolutie van deze markten en van de 
mededinging in België opvolgen. Uit de statistieken van het 
voorbije jaar blijkt dat de competitie op deze markten echt 
is doorgebroken119. 

In 2013 werden binnen Forbeg onder meer de volgende 
thema’s behandeld: het systeem van federale bijdrage, het 

mechanisme van garanties van oorsprong voor hernieuw
bare energieproductie, de goede praktijken met betrekking 
tot prijsvergelijking, de werking van de budgetmeters voor 
gas, het stelsel van voorafgaande leveringsvergunningen, 
het uitwerken van een uniek verhuisformulier door de le
veranciers, het voorbereiden van de overdracht van zekere 
tariefbevoegdheden aan de gewesten, de evaluatie van de 
noodleveranciersregeling, het respecteren van de privacy 
in het kader van slimme meters, de problematiek van het 
‘nettarief‘ voor de gedecentraliseerde productieeenheden 
van 10 kW of minder uitgerust met een terugtellende me
ter, de jaarlijkse gemeenschappelijke publicatie inzake de 
evolutie van de aardgas en elektriciteitsmarkt in België, de 
inzameling van de gegevens nodig voor de opmaak van de 
nationale rapporten, de samenwerking in het kader van de 
antwoorden op de Europese vragenlijsten en de maatrege
len betreffende het vraagbeheer. 

In het kader van dit laatste thema hebben de vier Belgische 
ministers van Energie in juni 2013 aan de vier regulatoren 
gevraagd om een rapport op te stellen over initiatieven die 
kunnen worden genomen om het reglementair kader aan 
te passen, zodat het potentieel aan vraagbeheer optimaal 
wordt ontwikkeld en de vraag actief kan deelnemen aan de 
elektriciteitsmarkt en aan de balancering ervan. Een tussen
tijds verslag uitgewerkt binnen Forbeg, werd in september 
2013 aan de ministers overhandigd. Dit verslag stelt de con
text voor waarin de nood aan een actief beheer van de vraag 
zich ontwikkelt, het bestaande wettelijke kader alsook de 
lopende initiatieven. Het definitieve verslag zal begin 2014 
aan de ministers worden overgemaakt.

Zoals gewoonlijk bracht de CREG binnen Forbeg uitgebreid 
verslag uit over de werkzaamheden op Europees niveau bin
nen de CEER en ACER. 

Tot slot heeft de CREG, in het kader van de tariefbevoegd
heid, in 2013 haar in 2012 begonnen samenwerking met de 
gewestelijke regulatoren voortgezet (zie punt 2.6. van dit 
rapport).

5.7.8. De CREG en de mededingingsautoriteiten

n De nieuwe Belgische mededingingsautoriteit

In 2013 werd een belangrijke hervorming doorgevoerd van 
de bestaande Belgische instellingen die verantwoordelijk 
zijn voor de mededinging, waarbij het duale systeem vervan
gen is door een enkel systeem; aldus werd de Raad voor de 
Mededinging opgeheven en werd een autonome autoriteit 
met rechtspersoonlijkheid opgericht, zijnde de nieuwe Belgi
sche Mededingingsautoriteit (BMA). Deze nieuwe Belgische 

117.  De organisatie UMIX werd op initiatief van de distributienetbeheerders opgericht teneinde een doeltreffende informatie-uitwisseling binnen de vrijgemaakte energiemarkt in België te verzeke-
ren en zo op een doeltreffende manier aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

118.   Raadplegingsplatform voor de energienetbeheerders, de leveranciers en de regionale regulatoren.
119. De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België – Jaar 2012, gepubliceerd op 10 juni 2013.
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Mededingingsautoriteit bestaat uit (i) een Directiecomité, (ii) 
een Mededingingscollege (een onafhankelijk beslissingscol
lege), (iii) een Auditoraat (onder leiding van een Auditeurge
neraal), en (iv) een Voorzitter en de Dienst van de Voorzitter. 
Deze nieuwe autoriteit heeft haar activiteiten aangevat op 6 
september 2013.

Deze hervorming van de mededingingsautoriteiten kadert in 
de bredere hervorming van de Belgische mededingingswet
geving, waarbij de oude wet tot bescherming van de economi
sche mededinging van 2006120 opgeheven werd en vervangen 
door het invoegen van twee nieuwe boeken, te weten boek 
IV met betrekking tot de bescherming van de mededinging, 
en boek V met betrekking tot de mededinging en de prijsevo
luties, in het Wetboek van economisch recht121 (ook werd een 
aantal definities in boek I van dit Wetboek ingevoegd).

In het najaar van 2013 vonden de eerste informele contac
ten plaats tussen de CREG en de nieuwe Belgische mede
dingingsautoriteit met het oog op de samenwerking tussen 
beide instanties. 

n  Procedure m.b.t. misbruikpraktijken door Electrabel op de 
Belgische markt voor de productie, de groothandel en de 
handel van elektriciteit en op de Belgische markt voor de 
levering van tertiaire reserves – CREG studie 860

Begin 2013 werd in deze belangrijke zaak een gemotiveerd 
verslag neergelegd door het toenmalige Auditoraat bij de 
Raad voor de Mededinging, volgend op praktijken die door 
de CREG aan de mededingingsautoriteiten gerapporteerd 
waren in de context van haar studie 860 over gedragingen 
op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit tijdens 
het jaar 2007 en het eerste semester van 2008122. 

In dit verslag brengt het Auditoraat het bestaan van misbruik 
van machtspositie door Electrabel (GDF Suez) naar voren; 
de misbruikpraktijken die door het Auditoraat lastens Elec
trabel gemeld worden123 hebben enerzijds betrekking op 
het inhouden door Electrabel van productiecapaciteit124 op 
de Belgische markt voor de productie, de groothandel en de 
handel van elektriciteit van 2007 tot 2010 en anderzijds op 
fictieve verkopen125 en dubbel gebruik van tertiaire reserve 

op de Belgische markt voor de levering van tertiaire reserve
diensten van 2006 tot 2007.

Reeds in 2009 had de CREG op eigen initiatief een studie 
uitgevoerd waarin ze de abnormale prijspieken126 op de 
Belgische elektriciteitsbeurs Belpex in 2007 en de eerste 
zes maanden van 2008 onderzocht. In deze studie, die aan 
de mededingingsautoriteiten werd overgemaakt, stelde de 
CREG  op basis van de beschikbare en verstrekte gegevens  
vast dat Electrabel regelmatig een deel van haar productie
capaciteit niet had ingezet, terwijl ze op het zelfde moment 
op de Belpex DAM kooporders tegen zeer hoge prijzen had 
geplaatst (met daarbij de belangrijke vaststelling dat deze 
zeer hoge prijzen ver boven de marginale kosten van de 
beschikbare productiecapaciteit van Electrabel lagen en dat 
Electrabel hierdoor systematisch grote volumes productie
capaciteit niet benutte). Dit droeg bij tot abnormale, voor 
de markt onverklaarbare prijspieken, die het vertrouwen in 
de Belgische en aangrenzende elektriciteitsmarkten hebben 
ondermijnd, wat op lange termijn leidt tot minder liquiditeit 
en minder concurrentie op deze markten. Dit droeg even
eens bij tot een algemene prijsstijging op de Belpex DAM127.

In het langdurige en complexe onderzoek dat vervolgens in 
deze zaak door de mededingingsautoriteiten gevoerd werd128, 
heeft de CREG haar medewerking verleend onder meer via 
het ter beschikking stellen van haar experts en het verstrek
ken van een zeer groot aantal gegevens en analyses. 

In het kader van deze zaak ontving de CREG in het najaar 
van 2013 nog twee bijkomende verzoeken tot inlichting van 
de Belgische Mededingingsautoriteit. De gevraagde inlich
tingen werden door de CREG verstrekt bij brieven van 12 en 
14 november 2013. 

Eind november 2013 werd door de Auditeurgeneraal bij de 
nieuwe mededingingsautoriteit meegedeeld dat een ont
werp van beslissing in deze zaak door het Auditoraat was 
neergelegd bij de voorzitter van de mededingingsautoriteit. 
Dit ontwerp van beslissing bevestigt de misbruikpraktij
ken die gemeld werden in het eerder neergelegde verslag 
van het Auditoraat. De zaak werd vervolgens in behande
ling genomen door het Mededingingscollege (het nieuwe 

120. Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (BS 29 september 2006).
121.  Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging“ en van boek V “De mededinging en de prijsevoluties“ in het Wetboek van economisch recht en 

houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch 
recht (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013); Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV 
“Bescherming van de mededinging“ en boek V “De mededinging en de prijsevoluties“ van het Wetboek van economisch recht (Belgisch staatsblad van 26 april 2013).

122. Studie (F)090507-CDC-860.
123.  Alleen een deel van de praktijken die door de CREG in haar studie 860 werden gerapporteerd, zijn in het verslag van het Auditoraat als misbruik beschouwd. Het Auditoraat heeft immers kun-

nen vaststellen dat bepaalde essentiële gegevens afkomstig van Electrabel en gebruikt door de CREG om haar analyses door te voeren, niet correct waren. Anderzijds gaat het verslag van het 
Auditoraat in zijn analyse van de praktijken ook verder dan juni 2008 (de laatste maand geanalyseerd in de CREG-studie 860). 

124.  Het Auditoraat vermeldt in haar persbericht van 7 februari 2013 dat “geschat wordt dat de praktijken van het inhouden van productiecapaciteit een schade van 33 tot 49 miljoen euro tot gevolg 
konden hebben voor de consumenten/klanten in de periode 2007 tot 2010”. 

125.  Voor wat betreft de praktijken van fictieve verkopen en dubbel gebruik van de tertiaire reserve wordt door het Auditoraat een potentiële schade van 7 miljoen euro geraamd voor de consumenten/
klanten in de periode 2006 tot 2007. 

126.  Er werd op bepaalde ogenblikken een prijsstijging tot 2.500 €/MWh waargenomen terwijl de gemiddelde prijzen ongeveer 50 €/MWh bedroegen.
127.  Naast het overmaken van deze studie aan de mededingingsautoriteiten had de CREG in deze studie zelf reeds een aantal maatregelen voorgesteld ter verbetering van de werking en de opvolging 

van de elektriciteitsmarkt.
128.  Met inbegrip van huiszoekingen bij verschillende ondernemingen actief in de groothandel van elektriciteit in België.
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beslissingscollege van de autoriteit) dat zal dienen te beslis
sen of er al dan niet een inbreuk op het mededingingsrecht 
is begaan.

Ook de CREG heeft in deze zaak een verzoek ingediend bij 
de mededingingsautoriteiten om gehoord te worden en een 
kopie te krijgen van het verslag.    

n  Studie van CREG over de verhouding tussen de kosten en 
prijzen op de Belgische gasmarkt in 2012  

In het kader van haar taak tot permanente monitoring van de 
aardgasmarkt en in het bijzonder met toepassing van artikel 
15/14ter, § 1  van de gaswet (volgens hetwelk de prijzen van 
een aardgasonderneming op een objectief verantwoorde 
wijze in verhouding dienen te staan tot de kosten van de 
onderneming) heeft de CREG op 26 juni 2013 een studie 
gerealiseerd met betrekking tot de verhouding tussen de 
kosten en prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2012 (zie 
punt 4.2.1.1. van dit verslag).

Op 31 juli 2013 heeft de CREG deze studie met toepassing 
van artikel 15/14ter, § 3 van de gaswet overgemaakt aan de 
(toenmalige) Raad voor de Mededinging. 

n  Fusiezaak gemengde intercommunales – oprichting van 
ORES Assets

De CREG ontving op 31 oktober 2013 van de nieuwe Belgi
sche Mededingingsautoriteit een formeel verzoek tot inlich
tingen betreffende de concentratiezaak CONCC/C13/0028  
IDEG, IEH, IGH, Interest, Interlux, Intermosane, Sedilec, 
Simogel/ORES Asset. Deze concentratie betreft een fusie 
tussen de gemengde intercommunales IDEG, IEH, IGH, Inte
rest, Interlux, Intermosane, Sedilec en Simogel, beheerders 
van elektriciteits en/of aardgasdistributienetten, door de op
richting van een nieuwe intercommunale ORES Assets. 

De CREG heeft de gevraagde inlichtingen aan de Mededin
gingsautoriteit verstrekt bij brief van 8 november 2013.

5.8. Financiën van de CREG 

5.8.1. Federale bijdrage

De federale bijdrage is een toeslag die geheven wordt op de 
in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas129. 
Met deze bijdrage worden verschillende door de CREG be
heerde fondsen gespijsd (zie punt 5.8.2 hieronder).

In december 2012 heeft de CREG de eenheidstoeslagen van de 
verschillende componenten van de federale bijdrage elektriciteit 
en aardgas berekend. Deze bijdragen hadden van toepassing 
moeten zijn van 1 januari tot 31 december 2013. Omwille van de 
laattijdige officialisatie van de wettelijke basis voor de afschaffing 
van de toeslagen denuclearisatie en broeikasgassen en die op 1 
januari 2013 in werking moest treden (zie jaarverslag 2012, pagi
na 92), konden de bovenvermelde eenheidstoeslagen pas op 3 
januari 2013 op de website van de CREG worden gepubliceerd.

De wet van 26 december 2013 heeft verschillende wijzigin
gen aangebracht aan de bepalingen met betrekking tot de 
federale bijdrage vervat in de elektriciteits en gaswet (zie 
punt 2.4. van dit verslag).

A. Federale bijdrage aardgas

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 2013 waren er 
dat 21). In 2013 hebben deze leveranciers het CREGfonds 
(en zijn reserve), het sociaal fonds voor energie en het fonds 
beschermde klanten rechtstreeks gespijsd. De door de CREG 
geacteerde opbrengsten stemmen dus voor elk fonds pre
cies overeen met de verwachte bedragen. Niettemin waren 
op 31 december 2013 bepaalde leveranciers globaal nog een 
bedrag van 328.124 euro verschuldigd.

n 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 regularisa
ties. In 2013 bedroegen de regularisaties +752.878 euro, 
1.590.029 euro, 9.448.503  euro en +198.164 euro, res
pectievelijk voor het CREGfonds, het sociaal fonds voor 
energie, het fonds beschermde klanten en het fonds ver
warmingspremie. Deze aanzienlijke regularisaties ten voor
dele van de aardgasleveranciers vloeien voort uit de kleine 
hoeveelheid aardgas die in 2012 werkelijk werd verbruikt ten 
opzichte van de hoeveelheid aardgas gebruikt voor de bere
kening van de eenheidstoeslagen van 2012. Dit heeft voor de 
meeste fondsen geleid tot belangrijke inkomstendervingen.

B. Federale bijdrage elektriciteit

De transmissienetbeheerder, Elia System Operator, stort de 
CREG elk kwartaal de bijdrage die hij het kwartaal ervoor 
aan zijn afnemers heeft gefactureerd. Zo heeft Elia in 2013 
rechtstreeks het CREGfonds, het sociaal fonds voor ener
gie, het denuclearisatiefonds, het fonds beschermde klan
ten en het fonds broeikasgassen gespijsd.

129.  De internationale instellingen, die zowel Europese instellingen als diplomatische missies, consulaire posten, internationale organismen en strijdkrachten gevestigd in België omvatten, zijn hier 
helemaal van vrijgesteld. In 2013 hebben de verschillende elektriciteits- en aardgasfondsen in het kader hiervan een globaal bedrag van 3.584.025 euro en 120.841 euro terugbetaald aan de 
betrokken leveranciers. Deze bedragen zijn onafhankelijk van de vrijstelling beschreven onder punt B.

CREG Jaarverslag 2013



100

5. De CREG

n Spijzing van de fondsen

Zoals de voorgaande jaren worden de verwachte bedragen 
van federale bijdrage voor het jaar 2013 samengesteld uit het 
basisbedrag van elk fonds voor het lopende jaar en uit een 
eventueel aanvullend bedrag om het tekort van voorgaande 
jaren te compenseren en de voornoemde vrijstellingen waar
van de internationale instellingen genieten, te dekken.

Ondanks de afschaffing op 1 januari 2013 van de vrijstelling 
van de denuclearisatie en de broeikasgassentoeslag, heeft 
de CREG aan bepaalde leveranciers nog restbedragen terug
betaald betreffende de aan hen toegekende vrijstelling. Deze 
bedragen worden in mindering gebracht van hun respectie
velijke opbrengsten. Globaal gezien vloeit hieruit voort dat de 
opbrengsten van de federale bijdrage elektriciteit die in 2013 
werden opgetekend, lager zijn dan de verwachte bedragen 
omwille van de voortdurende vermindering van de hoeveel
heid energie waarop de federale bijdrage wordt geïnd.

Omwille van de afschaffing van het fonds verwarmingspremie 
en het op nul stellen130 van het fonds broeikasgassen, zijn deze 
sedert 2013 niet meer regelmatig gespijsd. Er zijn enkel regula
risaties aangaande energievolumes uit het verleden geacteerd.

n Vrijstelling en degressiviteit

In het kader van het ‘waterval‘heffingssysteem werd de 
elektriciteitsbedrijven in principe, stroomopwaarts van de 
waterval, de volledige federale bijdrage aangerekend terwijl 
ze het volledige bedrag niet op hun eindafnemers kunnen 
verhalen. In voorkomend geval moeten zij de degressiviteit 
ervan aftrekken. Bijgevolg werd erin voorzien dat deze be
drijven ieder kwartaal bij de CREG de terugbetaling van deze 
maatregel ter hulp van de eindafnemers kunnen eisen.

In 2013 heeft de CREG zo 383.340 euro en 32.002.117 euro 
teruggestort. Deze bedragen komen respectievelijk overeen 
met de laatste vrijstellingen voor de broeikasgassen en 
denuclearisatiebijdragen131. Deze terugbetalingen werden 
rechtstreeks uitgevoerd via middelen beschikbaar in deze 
twee fondsen.

In diezelfde periode heeft de FOD Financiën 49.000.000 euro 
ter beschikking gesteld van de CREG teneinde de degres
siviteit te dekken die werd terugbetaald aan de leveranciers. 
Omdat de degressiviteit geattesteerd voor heel het jaar 2013 
44.816.219 euro bedroeg, zal een bedrag van 4.183.781 euro 
in 2014 aan de FOD Financiën moeten worden terugbetaald.

n Oninvorderbaarheden

In 2013 heeft de regularisatie van het wettelijk forfait bestemd 
om de elektriciteitsondernemingen tegen oninvorderbaarhe
den te dekken, een overschot opgeleverd van 26.322 euro. 
Dit bedrag werd verdeeld over de verschillende fondsen.

C. Offshoretoeslag 

Deze toeslag die door de elektriciteitsondernemingen wordt 
geheven, dient om de kost gedragen door de transmissie
netbeheerder en voortvloeiend uit zijn aankoopverplichting 
voor groenestroomcertificaten toegekend aan de elektrici
teitsproductie op de Noordzee, te compenseren. Deze toe
slag is niet nieuw, maar de heffingsmodaliteiten werden op 
1 juli 2013 herzien (zie punt 3.1.3.4.A.b van dit verslag).

Net als voor de federale bijdrage elektriciteit is het voort
aan aan de CREG om de elektriciteitsondernemingen die 
op deze toeslag degressiviteit toekennen aan hun klanten, 
terug te betalen. In 2013 hebben elektriciteitsondernemin
gen terugbetalingsaanvragen ingediend ten belope van 
6.725.123 euro. Aangezien de CREG van de FOD Financiën 
niet de middelen heeft ontvangen die zij vroeg om deze on
dernemingen terug te betalen, kon geen enkele onderne
ming worden terugbetaald.

5.8.2. De fondsen 
 
A. CREGfonds

De gedeeltelijke dekking van de totale werkingskosten van 
de CREG werd voor 2013 door de Kamer van Volksvertegen
woordigers tijdens zijn  plenaire zitting van 7 februari 2013 vast
gelegd op 14.977.838 euro (gelijkstelling van de reserve van 
25.284 euro inbegrepen). Bij beslissing van de ministerraad 
van 12 maart 2012 zijn de begrotingen 2012, 2013 en 2014 van 
de CREG op het niveau van de begroting van 2011 bevroren 
(14.952.254 euro). De Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
die de taak heeft de begroting van de CREG goed te keuren, 
heeft dit principe gevolgd voor de begroting 2013.
  
De rekeningen van 2013 van de CREG worden hierna uitvoe
rig besproken onder punt 5.8.3.

B. Sociaal fonds voor energie

Voor het jaar 2013 was een totaal bedrag van 52.890.292 
euro voorzien om de OCMW’s te helpen bij hun taak van 
begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening 
op het vlak van energie, waarvan 30.750.150 euro afkomstig 
van de elektriciteitssector en 22.140.122 euro afkomstig van 

130.   Het koninklijk besluit van 10 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 “federale bijdrage elektriciteit” voorzag dat het bedrag bestemd voor de financiering van 
de federale politiek tot beperking van de uitstoot van broeikasgassen voor 2013 op nul werd gesteld.

131.  Aangezien de vrijstelling van de toeslagen denuclearisatie en broeikasgassen sinds 1 januari 2013 werden opgeheven, werden enkel regularisaties betreffende hoeveelheden energie uit het 
verleden opgetekend.
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de aardgassector132. Deze bedragen worden echter respec
tievelijk aangevuld door 2.585.917 euro en 67.318 euro ter 
compensatie van de tekorten uit het verleden en om de inter
nationale instellingen terug te betalen. Een totale opbrengst 
van 30.010.537 euro beschikbaar voor de OCMW’s werd uit
eindelijk in 2013 opgetekend voor wat betreft elektriciteit. Het 
bedrag dat voorzien was voor het gasfonds werd wel degelijk 
opgetekend, maar daar dienen nog wel de regularisaties ver
meld onder punt 5.8.1.A. van afgetrokken te worden. Buiten 
de stortingen naar de OCMW’s van de vierde schijf van 2012 
(12.977.919 euro) heeft het kastegoed het mogelijk gemaakt 
de eerste drie schijven opgevraagd door de FOD Sociale In
tegratie (40.831.704 euro) in 2013 te storten, maar pas bij de 
gedeeltelijke trimestriële betalingen, die het volgend trimes
ter gebeurden. Een gedeelte van de middelen bestemd voor 
de storting van de vierde schijf van 2013, te betalen in januari 
2014, werd aldus gedeeltelijk gebruikt eind 2013 om het be
drag dat nodig was voor de derde schijf van 2013 bij te passen.

Op 31 december 2013 bedroeg het globale bedrag van het 
fonds 10.451.126 euro, wat onvoldoende is om de volledige 
vierde schijf van 2013 aan de OCMW’s te storten.

C. Denuclearisatiefonds

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale bij
drage aangerekend door de elektriciteitssector, diende voor 
het jaar 2013 55.000.000 euro te bedragen, waar 16.517.030 
euro bijkomt ter compensatie van de tekorten uit het verle
den en voor de terugbetaling aan de internationale instellin
gen. Er werd een opbrengst van 113.635.498 euro in dit fonds 
opgetekend, waarvan 32.002.117 euro werd terugbetaald aan 
de elektriciteitsondernemingen die vrijstelling van de toeslag 
denuclearisatie op verbruiken van 2012 hebben toegekend.

Omwille van de afschaffing van de vrijstelling van de voor
noemde toeslag op 1 januari 2013, had het rollend fonds van 
24.200.000 euro dat de voorgaande jaren werd samengesteld 
teneinde de leveranciers binnen de wettelijke termijnen terug 
te betalen, geen nut meer133. De CREG heeft niet enkel haar 
betalingsachterstand ten opzichte van het NIRAS kunnen in
halen, zij heeft het NIRAS ook het bedrag van 55.000.000 
euro kunnen storten dat in 2013 nog verschuldigd was om 
haar denuclearisatieopdracht te kunnen uitvoeren.

Op 31 december 2013 bedroeg het globale bedrag van het 
fonds 8.401.429 euro.

D.Fonds broeikasgassen

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale bij
drage aangerekend door de elektriciteitssector, bedraagt zoals 

hierboven gemeld 0 euro134 voor het jaar 2013. De opbrengst 
van 77.059 euro opgetekend voor 2013 is dus voornamelijk af
komstig van regularisaties met bepaalde leveranciers en heeft 
betrekking op hoeveelheden energie uit het verleden.

Het forfaitaire bedrag van 3.600.000 euro met betrekking 
tot het jaar 2013 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 jaarlijks ook het be
drag van 11.550.000 euro dat overeenkomt met de btw ver
schuldigd op het jaarlijks bedrag bestemd voor het NIRAS. 
De btwadministratie betaalde de trimestriële bedragen die 
aldus werden voorgeschoten, terug aan de CREG.

Op 31 december 2013 bedroeg het globale bedrag van het 
fonds 62.512.119 euro.

n Kyoto-fonds JI/CDM

Het fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development 
Mechanism (Kyoto JI/CDM), tevens beheerd door de CREG, 
laat de FOD Leefmilieu toe CO2emissiekredieten aan te 
kopen, waardoor België de doelstellingen van het Kyoto
protocol kan bereiken.

Het fonds Kyoto JI/CDM verzamelt de bedragen afkomstig 
van het fonds broeikasgassen. In 2013 werd echter geen en
kel bedrag overgeheveld van het fonds broeikasgassen naar 
het fonds Kyoto JI/CDM, terwijl de FOD Leefmilieu laatstge
noemd fonds heeft aangesproken teneinde CO2emissiekre
dieten ter waarde van 40.009.441 euro aan te kopen.

Op 31 december 2013 bedroeg het globale bedrag van het 
fonds Kyoto JI/CDM 19.655.341 euro.

E.De twee fondsen beschermde klanten

De behoeften van deze fondsen bedroegen voor het jaar 2013 
oorspronkelijk 88.000.000 euro voor elektriciteit en 70.000.000 
euro voor aardgas, waaraan respectievelijk 252 952 euro en 
110 312 euro moet worden toegevoegd ter terugbetaling aan 
de internationale instellingen. Na goedkeuring door het ka
binet van de staatssecretaris voor Energie, had de CREG in 
haar berekening van de eenheidstoeslagen voor 2013 rekening 
gehouden met het saldo van het fonds verwarmingspremie 
(16.878.658 euro voor elektriciteit en 7.447.774 euro voor aard
gas) dat naar de twee fondsen beschermde klanten had kun
nen worden overgeheveld teneinde de bedragen die bij de 

132.  Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn de jaarlijkse bedragen vastgelegd op het niveau van 1 januari 2012 (zie jaarverslag 2012, pagina 92).
133. Zie jaarverslag 2012, p. 92.
134.  Krachtens het koninklijk besluit van 18 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten 

verbonden aan de regulering en de controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch staatsblad van 24 december 2013) zal dit fonds in 2014 ook 0 euro bedragen.
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verbruikers moeten worden opgeroepen, te drukken. Omwille 
van budgettaire overwegingen kon dit echter niet plaatsvinden.
In totaal werd zo in 2013 70.354.397 euro opgetekend  voor 
het elektriciteitsfonds en 62.662.538 euro, waarvan nochtans 
de in punt 5.8.1.1. vermelde regularisaties moeten worden of
getrokken, voor het aardgasfonds.

In 2013 bedroegen de terugbetalingen aan de ondernemingen 
uit de sector die residentieel beschermde klanten tegen socia
le prijzen hebben bevoorraad, 99.564.097 euro voor elektriciteit 
en 110.822.999 euro voor aardgas. Alle aanvragen betreffende 
2012 en de jaren ervoor werden aldus behandeld.

Op 31 december 2013 bedroegen de globale bedragen van 
beide fondsen voor elektriciteit en voor aardgas respectievelijk 
27.969.533 euro en 42.844.621 euro.

F.  Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met 
aardgas en elektriciteit

Dit fonds werd uit de elektriciteitswet geschrapt, maar blijft op
genomen in een koninklijk besluit van 24 maart 2013. In 2013 
werd echter geen enkel bedrag opgeroepen. Er werden uitslui
tend regularisaties op het vlak van de gassector en betreffende 
hoeveelheden energie uit het verleden opgetekend.

Op 31 december 2013 bedroeg het globale bedrag van het 
fonds verwarmingspremie 24.463.033 euro, opgesplitst in 
16.883.993 euro voor elektriciteit en 7.579.040 euro voor aard
gas. Zolang er geen wettelijke bestemming is voor het saldo 
van het fonds, zal de CREG het beheer ervan verder voor haar 
rekening nemen, onder andere wat de regularisaties van het 
verleden betreft.

G.  Fonds ter compensatie van de inkomstenderving van de 
gemeenten

Dit fonds, dat al verschillende jaren volledig inactief is, werd 
ook uit de elektriciteitswet geschrapt.
 
Op 31 december 2013 bevatten de rekeningen van de CREG 
nog een bedrag van 578.691 euro, wat overeenkomt met de 
interesten geïnd sinds 2005. Zolang er geen wettelijke bestem
ming is voor dit fonds, zal het niet kunnen worden afgesloten.

5.8.3. Rekeningen 2013

Sedert 1 januari 2013 houdt de CREG haar boekhouding con
form de principes voorgeschreven door de wet van 22 mei 2003 
houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van 
de federale staat en volgens het boekhoudplan vastgelegd door 
het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van 
het boekhoudplan van toepassing op de federale staat, de ge
meenschappen, de gewesten en op de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie. Bovendien wordt de btw voortaan 
in elke boekhoudkundige rubriek geïntegreerd. 

Zowel de zwakte van het elektriciteitsverbruik in 2013 als de 
vrijstelling van federale bijdrage toegestaan aan de interna
tionale instellingen heeft zich vertaald in onvoldoende op
brengsten aan federale bijdrage elektriciteit om de lasten van 
de CREG te dekken die verbonden zijn aan de elektriciteits
sector. Deze opbrengsten bedroegen finaal, zoals de vorige 
jaren, slechts ongeveer 93% van de verwachte bedragen.

Inzake gas kon de CREG evenwel niet alleen beschikken 
over het geheel van de verwachte bedragen, maar heeft ze 
zelfs genoten van 752.878 euro afkomstig van de regularisa
tie 2012 die in de gassector werd verricht in 2013.

De totale lasten van de CREG voor het exploitatiejaar 2013 be
droegen 14.092.369 euro, wat overeenkomt met 94,2% van 
het initieel voorziene budget (14.952.254 euro, zonder aanvul
ling van de reserve). Zowel de personeelkosten als de andere 
werkingskosten zijn binnen de begrote grenzen gebleven. Per 
31 december 2013 bedroeg het balanstotaal 214.615.065 euro.

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft 
de CREG aan de vertrekkende leden van het directiecomité 
hun eindemandaatsvergoeding gestort, waarvoor de voor
gaande jaren een voorziening was aangelegd.

Op gebied van externe deskundigen, vertoonden de meeste 
rubrieken een daling tegenover 2012, wat toegelaten heeft 
om de lasten van 2013 op een redelijk niveau te beperken.

De verschillende en uitzonderlijke opbrengsten omvatten onder 
andere de structurele verminderingen van de RSZbijdragen 
waarvan de CREG geniet, alsook de doorrekening aan de Pro
vincie Antwerpen van de bezoldiging van een medewerker van 
de CREG die er gedurende het jaar 2013 werd tewerkgesteld.

De opbrengsten en de lasten van de CREG worden verdeeld 
tussen de twee energiesectoren. Voor het boekjaar 2013, 
bedroeg het overschot van de opbrengsten van de CREG 
in verhouding tot haar lasten globaal gezien 1.107.269 euro. 
Dit bedrag is opgesplitst in een tekort van 56.428 euro voor 
de elektriciteitssector en een overschot van 1.163.697 euro 
voor de gassector.

Terwijl het tekort op de elektriciteit gecompenseerd wordt door 
een inhouding in de reserve elektriciteit, zal het gehele overschot 
op het gas in 2014 aan de gassector teruggeven worden door 
middel van een regularisatie. Dit overschot is grotendeels sa
mengesteld uit de hiervoor genoemde regularisatie. Het bedrag 
van de opbrengsten uit federale bijdragen die in 2013 door de 
aardgasleveranciers werden vrijgemaakt, was op 31 december 
2013 echter nog niet gekend. Tot slot werd de regularisatie van 
het door de CREG te veel geïnde bedrag voor de aardgassector 
dat in 2012 in de rekeningen van de CREG werd vastgesteld (cf. 
jaarverslag 2012, punt 5.9.3., p. 94), uitgevoerd ten voordele van 
de aardgassector.

Overeenkomstig artikel 25, § 6 van de elektriciteitswet heeft 
het Rekenhof de rekeningen van de CREG betreffende het 
boekjaar 2012 gecontroleerd.
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Tabel 24: Resultatenrekening per 31 december 2013 (euro) 

2013 2012
Personeelskosten 11.273.557 11.253.228
   Bezoldigingen en lasten 11.609.877 10.396.379
   Schommeling voorzieningen voor vergoedingen bij vertrek leden van het directiecomité –636.525 323.536
   Schommeling voorzieningen vakantiegeld –62.163 106.038
   Uitzendkrachten 32.717 8.701
   Aanwervingskosten 0 2.750
   Opleidingen, seminaries 59.389 84.073
   Leasingwagens personeel 270.262 270.579
   Belasting over de toegevoegde waarde 0 61.172
Instanties 69.140 53.951
    Vergoedingen Algemene Raad (presentiegeld en diverse onkosten) 69.140 53.951
Subtotaal “Personeelskosten” 11.342.697 11.307.179
Externe experts 629.358 958.620
   Externe studies 143.037 347.415
   Communicatiedienst 47.939 147.596
   Vertalers, revisor, sociaal secretariaat 129.734 126.583
   Juridische bijstand rechtszaken 308.648 337.026
Algemene kosten 1.990.188 2.186.772
   Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten 928.621 951.688
   Huur parkeerruimten 81.147 68.044
   Onderhoud lokalen en veiligheid 140.084 121.531
   Onderhoud materiaal 168.979 107.018
   Documentatie 153.130 132.818
   Telefoon, post, internet 47.847 42.514
   Kantoorbenodigdheden 16.645 23.819
   Vergaderings en representatiekosten 100.499 100.923
   Reiskosten (incl. naar het buitenland) 58.016 75.808
   Lidgeld aan verenigingen 69.827 57.622
   Verzekeringen, taksen en diverse kosten 225.393 276.892
   Belasting over de toegevoegde waarde 0 228.095
Afschrijvingen 120.108 102.757
   Afschrijvingen op materiële vaste activa 113.121 95.770
   Afschrijvingen op leasing 6.987 6.987
Financiële lasten 10.018 5.341
   Financiële lasten op leasing en leningen 712 1.318
   Andere 5.299 4.023
   Overdracht naar fonds oninvorderbaarheden 4.007 0
Subtotaal “Andere werkingskosten” 2.749.672 3.253.490
TOTAAL VAN DE LASTEN 14.092.369 14.560.669
Opbrengsten (toeslagen en retributies) 13.692.024 14.160.645
   Bijdragen elektriciteit en aardgas 14.029.546 14.145.760
   Overdracht van fonds oninvorderbaarheden 4.869 0
   Regularisatie Gasbedrijven dienstjaar n1 752.878 716.426
   Regularisatie CREG elektriciteit dienstjaar n 56.428 266.772
   Regularisatie CREG gas dienstjaar n –1.163.697 –980.313
   Diverse bijdragen 12.000 12.000
Financiële opbrengsten 151 3.211
   Opbrengsten van vlottende activa 6 3.156
   Overige financiële opbrengsten 145 55
Uitzonderlijke opbrengsten 400.194 396.813
    Andere uitzonderlijke opbrengsten 400.194 396.813
TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 14.092.369 14.560.669
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0 0

Bron:CREG
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Tabel 25: Balans per 31 december 2013 (euro)

ACTIVA  2013 2012
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa 235.450 140.136
     Informatica en telefoonmateriaal 130.240 50.459
     Veiligheidsmateriaal, videobewaking 2.021 2.695
     Kantoormeubilair en decoratie 14.738 24.554
     Inrichting van het gebouw 88.451 62.428
Leasing 0 6.987
     Materiaal in leasing 0 6.987
Financiële vaste activa 558 608
     Diverse borgstellingen 558 608
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.740.256 7.739.919
     Handelsvorderingen 37.593 266.095
     Overige vorderingen 59.259 60.206
     Vorderingen van de fondsen 7.643.404 7.413.618
Geldbeleggingen en beschikbare waarden 205.800.178 358.159.127
     CREGfonds 5.656.969 6.137.690
     Sociaal fonds voor energie 10.213.484 13.521.201
     Fonds broeikasgassen 62.502.677 66.967.896
     Denuclearisatiefonds 8.401.429 32.836.224
     Kyotofonds JI/CDM 19.655.341 59.662.600
     Fonds beschermde klanten elektriciteit 27.969.533 58.100.360
     Fonds beschermde klanten gas 42.174.069 92.721.570
     Fonds gemeenten 578.691 578.691
     Fonds verwarmingspremie 24.463.033 24.326.433
     Fonds federale bijdrage 0 3.305.707
     Fonds degressiviteit federale bijdrage elektriciteit 4.183.781 0
     Fonds degressiviteit offshore 0 0
     Fonds oninvorderbaarheden elektriciteit 88 0
     Kassa 1.083 755
Regularisatierekeningen 838.623 969.036
TOTAAL ACTIVA 214.615.065 367.015.813

PASSIVA  2013 2012
EIGEN VERMOGEN
Overgedragen winst 1.314.222 1.314.222
Sectoriële reserve CREG 1.919.264 1.975.879
     Elektriciteit 1.224.171 1.280.599
     Gas 695.093 695.280
PROVISIES
Vergoedingen einde mandaat van de  leden van het directiecomité 45.341 681.866
Andere voorzieningen 21.222 9.686
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar 0 2.463
     Leasingschulden 0 2.463
Schulden op ten hoogste één jaar 3.529.487 3.097.063
     Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 776 8.033
     Handelsschulden 2.105.807 1.595.049
     Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.422.904 1.493.981
Diverse schulden 207.785.529 359.933.175
     Sociaal fonds voor energie 10.451.126 13.577.960
     Fonds broeikasgassen 62.512.119 67.006.645
     Denuclearisatiefonds 8.401.429 32.729.903
     Kyotofonds JI/CDM 19.655.341 59.662.600
     Fonds beschermde klanten elektriciteit 27.969.533 58.034.106
     Fonds beschermde klanten gas 42.844.621 100.550.111
     Fonds gemeenten 578.691 578.691
     Fonds verwarmingspremie 24.463.033 24.330.678
     Federale bijdrage 0 3.462.480
     Fonds degressiviteit federale bijdrage elektriciteit 4.183.781 0
     Fonds degressiviteit offshore 6.725.123 0
     Fonds oninvorderbaarheden federale bijdrage elektriciteit 732 0
Regularisatierekeningen 0 1.459
TOTAAL PASSIVA 214.615.065 367.015.813

Bron: CREG
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5.8.4.  Verslag van de bedrijfsrevisor over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2013 

Overeenkomstig de opdracht die ons werd toevertrouwd 
door het directiecomité krachtens artikel 11, §1, van het 
huishoudelijk reglement van 29 november 2012 van de 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 
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 2013, opgesteld op basis van de waarderingsregels 
aangenomen door het directiecomité. Deze rekeningen zijn 
samengevat in een staat van activa en passiva, waarvan het 
totaal 214.615.065 EUR bedraagt, en in een resultatenreke-
ning, waarvan het saldo 0 EUR bedraagt, overeenkomstig 
koninklijke besluiten van 24 maart 2003 betreffende de fi-
nanciering van de Commissie, en het totaal van opbrengs-
ten en lasten 14.092.369 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 2013 evenals de resultatenrekening 
voor het boekjaar 2013, 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 22 mei 2003 
houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat en van het konink-
lijke besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van 
het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 
en op de gemeenschappen, de gewesten en de ge-
meenschappelijke gemeenschapscommissie. 

•  Zoals vermeld in het jaarverslag opgesteld door het 
directiecomité, was het bedrag van de regularisatie 
voor het boekjaar 2013 tussen de gasleveranciers en 
de Commissie, te berekenen overeenkomstig artikel 
5 §2 van het koninklijke besluit van 24 maart 2003 be-
treffende de financiering van de Commissie door de 
aardgasmarkt, ongekend op de datum waarop de re-
keningen per 31 december 2013 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, 13 februari 2014

André KILESSE 
Bedrijfsrevisor  
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(B)130530-CDC-656G/21
(B)130704-CDC-656G/22

Beslissing over saldi gerapporteerd door de N.V. FLUXYS BELGIUM betreffende het exploitatiejaar 2012 
Projet de décision et décision relatifs aux soldes rapportés par la S.A. FLUXYS BELGIUM concernant l’exercice 
d’exploitation 2012

(B)130717-CDC-657G/07 Beslissing betreffende de saldi gerapporteerd door de N.V. FLUXYS LNG voor de exploitatiejaren 2011 en 2012 
Décision relative aux soldes rapportés par la S.A. FLUXYS LNG concernant les exercices d’exploitation 2011 
et 2012

(B)130516-CDC-658E/26 Beslissing betreffende het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de 
regulatoire periode 2012 – 2015 
Décision relative à la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la 
période régulatoire 2012 – 2015

(B)130530-CDC-658E/27
(B)130704-CDC-658E/27

Projet de décision relative au rapport tarifaire incluant les soldes introduit par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR 
concernant l’exercice d’exploitation 2012
Beslissing betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi, ingediend door de NV ELIA SYSTEM OPERA
TOR betreffende het exploitatiejaar 2012 en zoals aangepast door het aangepast tariefverslag 
Décision relative au rapport tarifaire introduit par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR incluant les soldes concer
nant l’exercice d’exploitation 2012 tels que modifiés par le rapport tarifaire adapté

(B)131219-CDC-658E/28 Beslissing over het voorstel van 13 november 2013 van ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 
januari 2014 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van toeslagen en heffingen en van de vraag 
van Elia van 17 december 2013 
Décision relative à la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l’adaptation 
à partir du 1er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la 
demande d’Elia du 17 décembre 2013

(Z)130228-CDC-1109/2 Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige metho
den voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant 
les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une fonction de transport

(F)130123-CDC-1173 Studie over een valorisatie van de Belgische elektriciteits en aardgasmarkt in 2010 
Etude relative à une valorisation des marchés belges de l’électricité et du gaz naturel en 2010

(Z)130123-CDC-1216/1 Verslag van de raadpleging over het ontwerp van beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor 
prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s 
Rapport de consultation relatif au 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)130123-CDC-1216/2
(B)130704-CDC-1216/3
(B)130708-CDC-1216/4

Beslissingen betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en 
gas voor residentiële gebruikers en KMO’s 
Décisions relatives à une charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix de l’élec
tricité et du gaz pour les consommateurs résidentiels et les PME

(B)130131-CDC-1219E/1
(B)130417-CDC-1219E/2
(B)130711-CDC-1219E/3
(B)131011-CDC-1219E/4 

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier EBEM tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1219G/1
(B)130417-CDC-1219G/2
(B)130711-CDC-1219G/3
(B)131011-CDC-1219G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met 
de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs van leverancier 
EBEM tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1220E/1
(B)130417-CDC-1220E2
(B)130711-CDC-1220E/3
(B)131011-CDC-1220E/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier EDF LUMINUS tijdens het eerste, tweede, derde  en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1220G/1
(B)130417-CDC-1220G/2
(B)130711-CDC-1220G/3
(B)131011-CDC-1220G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier EDF LUMINUS tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1221E/1
(B)130417-CDC-1221E/2
(B)130711-CDC-1221E/3
(B)131011-CDC-1221E/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met 
de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de leve
rancier ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130417-CDC-1221G/1
(B)130417-CDC-1221G/2
(B)130711-CDC-1221G/3
(B)131011-CDC-1221G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met 
de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de leve
rancier ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1222E/1
(B)130417-CDC-1222E/2
(B)130711-CDC-1222E/3
(B)131011-CDC-1222E/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ELEGANT tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

5.9. Lijst van de akten van de CREG opgesteld in de loop van het jaar 2013 
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(B)130131-CDC-1222G/1
(B)130417-CDC-1222G/2
(B)130711-CDC-1222G/3
(B)131011-CDC-1222G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ELEGANT tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1223G/1
(B)130417-CDC-1223G/2
(B)130711-CDC-1223G/3
(B)131011-CDC-1223G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ENECO tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1224E/1
(B)130417-CDC-1224E/2
(B)130711-CDC-1224E/3
(B)131011-CDC-1224E/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ENI tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1224G/1
(B)130417-CDC-1224G/2
(B)130711-CDC-1224G/3
(B)131011-CDC-1224G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ENI tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013 

(B)130131-CDC-1225E/1
(B)130417-CDC-1225E/2
(B)130711-CDC-1225E/3
(B)131011-CDC-1225E/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ESSENT tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130417-CDC-1225G/1
(B)130417-CDC-1225G/2
(B)130711-CDC-1225G/3
(B)131011-CDC-1225G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ESSENT tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130131-CDC-1226G/1
(B)130417-CDC-1226G/2
(B)130711-CDC-1226G/3
(B)131011-CDC-1226G/4

Décisions relatives à la constatation de l’application correcte de la formule d’indexation et la conformité avec la 
liste exhaustive des critères admis pour les contratstypes à prix variable de l’énergie par le fournisseur LAM
PIRIS durant le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestres de 2013

(B)130131-CDC-1227E/1
(B)130417-CDC-1227E/2
(B)130711-CDC-1227E/3
(B)131011-CDC-1227E/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met 
de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs van leverancier 
OCTA+ tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013 
Décisions sur  la constatation de l’application correcte de la formule d’indexation et la conformité avec la liste 
exhaustive des critères admis pour les contratstypes à prix variable de l’énergie par le fournisseur OCTA+ 
durant le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestres de 2013

(B)130131-CDC-1227G/1
(B)130417-CDC-1227G/2
(B)130711-CDC-1227G/3
(B)131011-CDC-1227G/4

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met 
de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs van leverancier 
OCTA+ tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013 
Décisions relatives à la constatation de l’application correcte de la formule d’indexation et la conformité avec la 
liste exhaustive des critères admis pour les contratstypes à prix variable de l’énergie par le fournisseur OCTA+ 
durant le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestres de 2013

(A)130123-CDC-1228 Advies betreffende de herziening van de individuele productievergunning van de STEGcentrale van de N.V. T
Power te Tessenderlo voor de verhoging van het netto ontwikkelbaar vermogen met 40 MW

(A)130123-CDC-1229 Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle relative à l’extension d’une installation de production d’élec
tricité (parc éolien) à Estinnes par la S.A. WindVision WindFarm Estinnes

(A)120207-CDC-1230 Advies over de aanvraag A3233877 van de N.V. Fluxys Belgium voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN250  HD  Tessenderlo  (Schoonhees) – Diest  (Webbekom), Afsluiterknooppunt 
DN250/80 Tessenderlo (Fabrieksstraat knooppunt), Diest (Webbekom) Station

(B)130207-CDC-1231
(B)130228-CDC-1231

Ontwerpbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elek
triciteit opgewekt door de windmolen F2 op de Thorntonbank
Eindbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektrici
teit opgewekt door de windmolen F2 op de Thorntonbank 
Décision finale relative à la demande de CPower d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par 
l’éolienne F2 sur le Thorntonbank

(B)130221-CDC-1232 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement voor Opslag (i.e. bijla
gen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 
3) van de N.V. Fluxys Belgium 
Décision relative à la demande d’approbation de la mise à jour du règlement d’accès pour le stockage (c.àd. 
les annexes B, C1, C2, H1, H2 et Main), du programme de stockage et du contrat de stockage standard (c.àd. 
les annexes Main et 3) de la S.A. Fluxys Belgium

(E)130228-CDC-1233 Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Lampiris S.A.

(A)130228-CDC-1234 Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Gazprom Marketing & 
Trading Ltd

(B)130314-CDC-1235 Beslissing over de door de N.V. FLUXYS BELGIUM voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaard
contract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitings
contract”) 
Décision relative aux modifications de l’annexe 1 du contrat standard pour l’accès du client final au réseau de 
transport de gaz naturel (appelé «contrat standard de raccordement») proposées par la S.A. FLUXYS BELGIUM
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(B)130314-CDC-1236
(B)130711-CDC-1236

Ontwerpbeslissing over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited
Projet de décision relative à la demande de certification d’Interconnector (UK) Limited
Eindbeslissing over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited 
Décision finale relative à la demande de certification d’Interconnector (UK) Limited

(A)130314-CDC-1237 Advies over de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties 
voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Thorntonbank) toegekend aan de N.V. CPOWER 
bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 en gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 februari 2010

(A)130314-CDC-1238 Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium voor de toekenning van een vervoersvergunning voor de 
vervoersinstallatie DN350 LD Evergem (Caelebeek) – Gent Zeehaven, DN150 LD Gent (Scheepszatestraat 
– Bronsstraat), DN150 LD Gent (Zeehaven – Meulestede), DN250 LD Gent – Volvo, DN250 LD Merelbeke – 
Zwijnaarde en DN250 HD Zevergem – Evergem

(B)130516-CDC-1239 Beslissing over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor de bepaling van 
de maximumprijzen elektriciteit toe te passen op nietbeschermde gedropte klanten 
Décision relative aux règles complémentaires pour le calcul de la marge à calculer afin de définir les prix maxi
maux d’électricité à appliquer aux clients non protégés dont le contrat de fourniture a été résilié

(B)130516-CDC-1240 Beslissing over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor de bepaling van 
de maximumprijzen aardgas toe te passen op nietbeschermde gedropte klanten 
Décision relative aux règles complémentaires pour le calcul de la marge à calculer afin de définir les prix maxi
maux du gaz naturel à appliquer aux clients non protégés dont le contrat de fourniture a été résilié

(B)130328-CDC-1241 Beslissing over de door ELIA SYSTEM OPERATOR NV voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden 
van het toegangscontract 
Décision relative aux modifications des conditions générales du contrat d’accès proposées par la SA ELIA 
SYSTEM OPERATOR

(B)130411-CDC-1242 Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscon
tract,  de bijlagen A en B van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma 
Décision sur les modifications du Contrat standard de transport de gaz naturel, des annexes A et B du Règle
ment d’accès pour le Transport de gaz naturel et du Programme de transport de gaz naturel proposées par la 
SA Fluxys Belgium

(A)130503-CDC-1243 Advies over de modaliteiten voor de procedure van offerteaanvraag voorzien in artikel 5 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
Avis sur les modalités de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité

(A)130425-CDC-1244 Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan E.ON Energy Sales GmbH

(Z)130411-CDC-1245 Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de verwezen
lijkingen van het jaar 2012 
Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et des réalisations 
de l’année 2012

(A)130503-CDC-1246 Advies over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium voor de toekenning van een vervoersvergunning voor de 
vervoersinstallatie DN150 HD Beveren (Kallo Steenlandlaan) – ADPO

(F)130530-CDC-1247 Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit  monito
ringrapport 2012 
Etude relative aux fonctionnement et évolution des prix sur le marché de gros belge pour l’électricité  rapport 
de surveillance 2012

(B)130530-CDC-1248
(B)130626-CDC-1248

Ontwerpbeslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, 
secundaire en tertiair reservevermogen voor 2014
Projet de 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 2014
Eindbeslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, 
secundair en tertiair reservevermogen voor 2014 
Décision finale sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de la puissance 
de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2014

(A)130530-CDC-1249 Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan EDF Luminus NV

(A)130606-CDC-1250 Advies over de aanvraag van de NV  Fluxys  Belgium voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 
vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie DN150 HD Herentals – Geel

(B)130704-CDC-1251 Eindbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektrici
teit opgewekt door de windmolens B1 en C1 op de Thorntonbank 
Décision finale relative à la demande de CPower d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les 
éoliennes B1 et C1 sur le Thorntonbank

(B)130704-CDC-1252 Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de markt 
voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 oktober 2013 en 
volledige inwerkingtreding op 1 januari 2014 
Décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant les règles de fonctionne
ment du marché relatif à la compensation des déséquilibres quarthoraires  Entrée en vigueur en partie le 1er 
octobre 2013 et intégralement le 1er janvier 2014

(A)130606-CDC-1253 à 
1256

Adviezen over de onafhankelijkheid van x als onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van FLUXYS 
BELGIUM NV 
Avis relatifs à l’indépendance de x en tant qu’administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration 
de FLUXYS BELGIUM SA 

(A)130626-CDC-1257 Avis l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Total Gas & Power Belgium SA
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(F)130626-CDC-1258 Studie over de hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks ver
slag over de doeltreffendheid van de minimumprijs voor offshore windenergie 
Etude relative à la réforme du soutien à l’énergie éolienne offshore, incluant le rapport annuel sur l’efficacité du 
prix minimum pour l’énergie éolienne offshore

(F)130626-CDC-1259 Studie over de verhouding tussen de kosten en de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2012 
Etude relative à la relation entre les coûts et les prix sur le marché belge du gaz naturel en 2012

(F)131205-CDC-1260 Etude relative aux mécanismes de fixation du prix de l’énergie en vigueur en 2012 au sein des contrats de 
fourniture d’électricité des grands clients industriels de Electrabel S.A.

(C)130704-CDC-1261 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 d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de 
mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

(B)130626-CDC-1262
(B)130711-CDC-1262

Ontwerpbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elek
triciteit opgewekt door de windmolens A1, A2 en A3 op de Thorntonbank
Eindbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektrici
teit opgewekt door de windmolens A1, A2 en A3 op de Thorntonbank 
Décision finale relative à la demande de CPower d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les 
éoliennes A1, A2 et A3 sur le Thorntonbank

(A)130626-CDC-1263 Advies over de onafhankelijkheid van x als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van FLUXYS LNG 
NV

(A)130626-CDC-1264 Advies over de onafhankelijkheid van x als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van FLUXYS LNG 
NV

(A)130626-CDC-1265 Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Prima LNG NV

(A)130704-CDC-1266 Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 
2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw 
en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeege
bieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht 
Avis relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la pro
cédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production 
d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique veut 
exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

(A)130711-CDC-1267 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 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap 
RENTEL bij ministerieel besluit van 4 juni 2009 en overgedragen aan de NV RENTEL op 22 juni 2012

(B)130711-CDC-1268G/1
(B)131017-CDC-1268G/2

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ANTARGAZ tijdens het derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130711-CDC-1269E/1
(B)131017-CDC-1269E/2

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ELEXYS tijdens het derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130711-CDC-1269G/1
(B)131017-CDC-1269G/2

Beslissingen over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit 
met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de 
leverancier ELEXYS tijdens het derde en vierde kwartaal van 2013

(B)130822-CDC-1270
(B)130926-CDC-1270

Ontwerpbeslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betref
fende de implementatie van de dayahead marktkoppeling in de regio NWE (NoordWest Europa)
Eindbeslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende 
de implementatie van de dayahead marktkoppeling in de regio NWE (NoordWest Europa) 
Décision finale relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative à la 
mise en oeuvre du couplage de marché dayahead dans la région NWE (Europe nordouest)

(F)130926-CDC-1271 Studie over de componenten van de elektriciteits en aardgasprijzen 
Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 

(B)130822-CDC-1272
(B)130926-CDC-1272

Ontwerpbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elek
triciteit opgewekt door de windmolens B3, B4, B5, B6,  en C7 op de Thorntonbank
Eindbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektrici
teit opgewekt door de windmolens B3, B4, B5, B6 en C7 op de Thorntonbank genomen met toepassing van 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevor
dering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 
Décision finale relative à la demande de CPower d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les 
éoliennes B3, B4, B5, B6 et C7 sur le Thorntonbank prise en application de l’article 10 de 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

(B)130907-CDC-1273
(B)131003-CDC-1273

Ontwerpbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elek
triciteit opgewekt door de windmolens B7, C3, C4, C5, C6, D0, D7 en D8 op de Thorntonbank
Eindbeslissing over de aanvraag van CPower voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektrici
teit opgewekt door de windmolens B7, C3, C4, C5, C6, D0, D7 en D8 op de Thorntonbank 
Décision finale relative à la demande de CPower d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les 
éoliennes B7, C3, C4, C5, C6, D0, D7 et D8 sur le Thorntonbank
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(RA)130910-CDC-1274

(RA)131017-CDC-1274/2

Rapport relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System Operator SA 
pour la fourniture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2014
Rapport relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System Operator SA 
pour la fourniture de services auxiliaires, en l’occurrence, les produits de réglage tertiaire des services d’ajus
tement de profil et de réglage tertiaire via des prélèvements interruptibles pour l’exercice d’exploitation 2014

(A)130919-CDC-1275 Advies over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het Belpex markt
reglement 
Avis relatif à la demande d’approbation des modifications proposées par Belpex au règlement de marché de 
Belpex

(B)131205-CDC-1276 Etude relative aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2012 au sein des contrats de 
fourniture d’électricité des grands clients industriels de EDF Luminus s.a.

(B)130919-CDC-1277 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor het laden van LNG vracht
wagens, bestaande uit het Standaard LNGcontract, het Toegangsreglement en het LNGprogramma van de 
N.V. Fluxys LNG 
Décision relative à la demande d’approbation des conditions principales pour le chargement des camions de 
GNL, composées du contrat GNL standard, du règlement d’accès et du programme GNL de la S.A. Fluxys LNG

(A)130926-CDC-1278 Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à AXPO France & Benelux SA

(B)131003-CDC-1279
(B)131114-CDC-1279

Ontwerpbeslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van 
groenestroomcertificaten tussen de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR en de N.V. NORTHWIND
Eindbeslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groe
nestroomcertificaten tussen de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR en de N.V. NORTHWIND 
Décision finale relative à la demande d’approbation de la proposition de contrat pour l’achat de certificats verts 
entre la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR et la S.A. NORTHWIND

(B)131107-CDC-1280 Eindbeslissing over de aanvraag van Elia tot wijziging van de methodes voor toekenning aan de toegangsver
antwoordelijken van de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energieuitwisselingen met 
het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, 
evenals met Zwitserland 
Décision finale relative à la demande d’Elia de modification des méthodes d’allocation aux responsables 
d’accès de la capacité annuelle et mensuelle disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau français et 
avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre des initiatives régionales CWE et CSE ainsi qu’avec 
la Suisse

(B)131024-CDC-1281 Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma 
en van de bijlagen A, B, E en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer 
Décision relative aux modifications du Programme de transport de gaz naturel et des annexes A, B, E et G du 
Règlement d’accès pour le transport de gaz naturel proposées par la S.A. Fluxys Belgium 

(B)131010-CDC-1283 Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma 
en van de bijlagen A, B en C3 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer met het oog op de verbetering 
van de kwaliteitsconversiediensten Décision sur les modifications du Programme de transport de gaz naturel 
et des annexes A, B et C3 du Règlement d’accès pour le Transport de gaz naturel proposées par la SA Fluxys 
Belgium en vue de l’amélioration des services de conversion de qualité

(B)131010-CDC-1284 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaardcontract voor aardgasvervoer 
(Artikel 14.1.1, (ii)) 
Décision relative à la demande d’approbation d’une modification du contrat standard de transport de gaz naturel 
(article 14.1.1, (ii))

(B)131017-CDC-1285 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met 
de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de leve
rancier WATZ tijdens het vierde kwartaal van 2013

(A)131017-CDC-1287 Advies betreffende een aantal bepalingen in verband met elektriciteit en aardgas van het ontwerp van koninklijk 
besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan 
Avis relatif à une série de dispositions concernant l’électricité et le gaz naturel contenues dans le projet d’arrêté 
royal relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins

(B)131024-CDC-1288 Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde terugkoopprijzen in het kader van de stimulerings
regeling voor overboeking en terugkoop van additionele capaciteit 
Décision relative aux prix de rachat proposés par la SA Fluxys Belgium dans le cadre du système incitatif de 
surréservation et de rachat de capacité additionnelle

(B)131024-CDC-1290 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 modification des conditions générales des contrats d’accès et des conditions générales 
des contrats de responsables d’accès, proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau

(A)131023-CDC-1291 Advies betreffende de haalbaarheid en de conformiteit tussen het voorontwerp van wet en het voorstel van 
conventie betreffende de verlenging van de levensduur van Tihange 1 
Avis relatif à la faisabilité et la conformité entre l’avantprojet de loi et le projet de convention relative à la pro
longation de la durée de vie de Tihange 1

(A)131024-CDC-1292 Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan GETEC Energie Aktien
gesellschaft

(Z)131024-CDC-1293 Beleidsnota van de CREG voor het jaar 2014 
Note de politique générale pour l’année 2014
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(A)131114-CDC-1294 Advies over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium voor de toekenning van een vervoersvergunning A3233907 
voor de vervoersinstallatie Grimbergen (StrombeekBever Heyzel) – Station

(C)131205-CDC-1295 Proposition sur le calcul de la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire du 
réseau résultant de l’obligation d’achat et de vente des certificats verts en 2014

(A)131205-CDC-1297 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 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap 
SEASTAR bij ministerieel besluit van 1 juni 2012

(E)131212-CDC-1298 Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan GETEC Energie 
A.G.

CREG Jaarverslag 2013
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