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1. INLEIDING 

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

de elektriciteitsmarkt van artikel 15/14, § 3 van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen  stelt de 

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

aan de hand van onderhavig document een vergelijkend verslag op betreffende de 

doelstellingen geformuleerd in haar beleidsplan voor het jaar 2011 en van hun 

verwezenlijking. 

 

Dit artikel bepaalt: “De commissie stelt elk jaar een jaarverslag op dat zij vóór 1 mei van het 

jaar volgend op het betrokken boekjaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers 

overzendt. Het jaarverslag van de commissie heeft betrekking op: 

[…] 

4° de getroffen maatregelen en de behaalde resultaten voor elk van de in § 2 

opgesomde opdrachten; 

[…] 

De commissie beschrijft in dit verslag de wijze waarop zij de doelstellingen heeft bereikt die 

werden geformuleerd in haar algemene beleidsnota en in de algemene richtsnoeren die 

worden voorgeschreven door de regering. Zij verklaart desgevallend de redenen waarom 

deze doelstellingen niet werden behaald. 

Dit verslag wordt op de internetsite van de commissie gepubliceerd. Ter informatie wordt 

een afschrift van dit verslag eveneens naar de minister gestuurd.” 

 

De bepalingen van het derde Europese wetgevingspakket inzake energie (hierna “het 3de 

pakket”), meer bepaald artikel 37, 1., e) van de 3e elektriciteitsrichtlijn1 en artikel 41, 1., e) 

van de 3de gasrichtlijn2, stellen dat de regulerende instantie de volgende taken heeft: “op 

jaarlijkse basis verslag uitbrengen over haar activiteit en de uitvoering van haar taken aan de 

betrokken autoriteiten van de lidstaten, het Agentschap en de Commissie. Het verslag bevat 

de genomen maatregelen en behaalde resultaten voor elk van de in dit artikel genoemde 

taken”. 

 

                                                 
1 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees parlement en de raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
2 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor gas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 
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Onderhavig vergelijkend verslag beschrijft uitvoerig de acties van de CREG en de resultaten 

die ze heeft behaald in het kader van haar taken. In die zin vormt dit verslag een bijlage bij 

het jaarverslag van de CREG bedoeld in artikel 23, § 3 van de elektriciteitswet, artikel 37, 1., 

e) van de 3de elektriciteitsrichtlijn en artikel 41, 1., e) van de 3e gasrichtlijn. 

 

Wat betreft het beleidsplan waarnaar de CREG verwijst teneinde de doelstellingen en 

verwezenlijkingen van het jaar 2011 te vergelijken, werd deze op 29 oktober 2010 aan de 

Minister van Energie (hierna “de Minister”) overgemaakt overeenkomstig artikel 25, § 5 van 

de op dat ogenblik van kracht zijnde elektriciteitswet. 

 

Artikel 23, § 3 van de elektriciteitswet voorziet dat de CREG de genomen maatregelen en 

behaalde resultaten in verband met elke taak die onder § 2 van dit artikel wordt opgesomd, 

uitvoerig moet beschrijven. Aangezien deze bepaling werd opgenomen in de elektriciteitswet 

aan de hand van de wet van 8 januari 20123 tot omzetting van het 3de pakket en dat de 

nieuwe taken die door deze wet aan de CREG worden toegewezen, voortvloeien uit deze 

omzetting in het Belgische recht, kon de CREG praktisch gezien al deze nieuwe taken van 

de wet noch in haar beleidsplan voor het jaar 2011, noch in haar te ondernemen acties in 

2011 opnemen. Bij het opstellen van haar beleidsplan voor 2011 heeft de CREG echter 

geprobeerd zo goed mogelijk vooruit te lopen op deze omzetting en heeft zij in elk specifiek 

deel van haar beleidsplan de voornaamste taken opgenomen die door het 3de pakket aan de 

nationale regulator worden toegewezen. 

 

In het verleden, met name van 2008 tot 2011, en ook al vermeldde artikel 23, § 3, laatste 

alinea van de elektriciteitswet tijdens deze periode niet wie de auteur van een dergelijk 

vergelijkend verslag tussen de doelstellingen en verwezenlijkingen van de CREG was, heeft 

zij dit verslag op eigen initiatief opgesteld en overgemaakt aan de Minister. 

 

Dit vergelijkend verslag bevat naast de inleiding vier andere delen. Eerst wordt de inhoud 

van het beleidsplan van 2011 in herinnering gebracht. Vervolgens wordt de aanpak van de 

vergelijking van de doelstellingen en verwezenlijkingen van het jaar 2011 voorgesteld. 

Daarna volgt de synthetische evaluatie van de graad van verwezenlijking van elke 

doelstelling, alsook van de acties waaruit deze bestaat. Tot slot worden conclusies 

getrokken in verband met de graad van verwezenlijking van de doelstellingen van de CREG 

in 2011. 

                                                 
3 Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen – 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012 
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Dit vergelijkende verslag werd op 5 april 2012 goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG. 
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2.  HERINNERING VAN DE INHOUD VAN HET 

BELEIDSPLAN VOOR HET JAAR 2011 

In haar beleidsplan 2011, opgesteld door de CREG in oktober 2010, behandelde de CREG 

uitvoerig de doelstellingen die zij ten aanzien van de wettelijke bepalingen, van haar 

opdrachten en van de richtsnoeren in verband met energiebeleid vastgelegd door de 

federale Regering, wenste te verwezenlijken. 

In 2011 was de CREG actief in zes activiteitendomeinen. 

Vijf van deze domeinen zijn historische activiteitendomeinen zoals bepaald door de versies 

van oktober 2010 van de elektriciteits- en gaswetten, namelijk de versies die van kracht 

waren bij de opstelling van het beleidsplan voor 2011 en voorafgaand aan de omzetting van 

het 3e pakket in het Belgische recht. Deze vijf activiteitendomeinen hebben betrekking op de 

elektriciteits- en aardgasmarkten (hierna “gas”), in functie van de gereguleerde activiteiten 

van gereguleerde netten en de activiteiten opengesteld voor mededinging. Deze vijf 

activiteitendomeinen bestaan uit 16 doelstellingen die in 2011 moeten worden verwezenlijkt. 

Deze 16 doelstellingen bestaan op hun beurt uit 95 acties die overeenkomen met individuele 

en specifieke uit te voeren taken. 

Het zesde en laatste activiteitendomein loopt vooruit op de opdrachten die door het 

3e pakket aan de CREG worden toegewezen. Gezien de onzekerheid die in oktober 2010 

met de omzetting van het 3e pakket in het Belgische recht gepaard ging, zowel wat betreft 

de termijn als de richtingen die de wetgever zou kiezen, heeft de CREG de opdrachten 

voortvloeiend uit dit 3e pakket samengebracht onder vijf doelstellingen, zonder verder te 

kunnen verduidelijken uit welke acties ze zouden bestaan. 

Elke doelstelling en actie is belangrijk en draagt bij tot een betere werking van de 

elektriciteits- en aardgasmarkten. Aangezien het moeilijk en zelfs onmogelijk is om deze 

21 doelstellingen en 95 acties volgens hun prioriteit te rangschikken, onder andere omwille 

van hun aantal en vooral omwille van hun complementariteit, en omdat de wetgeving 

hieromtrent niets voorziet, heeft de CREG zich toegelegd op hun verwezenlijking door de 

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

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

elektriciteits- en gasmarkten te waarborgen. 
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Deze doelstellingen en acties werden in het kader van recurrente taken of van gerichte 

acties behandeld. Aangezien de CREG proactief wenst te zijn, heeft zij in 2011 tevens een 

reeks initiatieven genomen teneinde de werking van de elektriciteits- en de gasmarkten te 

verbeteren. 

De CREG heeft haar doelstellingen zo bepaald dat ze een coherent geheel vormen, 

evenwichtig zijn en even belangrijk zijn. Deze bepaling van de doelstellingen gebeurt door 

de activiteiten in verband met de elektriciteitssector te onderscheiden van de activiteiten 

inzake de gassector, door het transport en de distributie van elektriciteit en gas afzonderlijk 

te behandelen of nog door enerzijds de tarieven en prijzen en anderzijds de toegang tot het 

net en de werking van de markten afzonderlijk te behandelen. 

 

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de activiteitendomeinen en de doelstellingen 

van de CREG voor 2011: 

ACTIVITEITEN-
DOMEIN DOELSTELLINGEN EN ACTIES VOOR 2011 

BUSINESS AS USUAL 
ADVISEUR VAN DE 

OVERHEID Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de verzoeken van de overheid en het Belgische 
energiebeleid ondersteunen 

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

REGULERING VAN 
DE TRANSPORT- 

EN DISTRIBUTIE-

NETTEN VOOR 

ELEKTRICITEIT EN 

GAS 

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

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

Doelstelling nr. 5: De toegang tot het gasvervoersnet en de optimale werking van de markt van 
capaciteiten van gasvervoer verzekeren 

Doelstelling nr. 6: De toegang tot het elektriciteitstransmissienetwerk en de optimale werking 
van de markt van capaciteiten van de elektriciteitstransmissie garanderen 

Doelstelling nr. 7: De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de transportnetbeheerders van 
elektriciteit en gas verzekeren 

MONITORING VAN 

DE TRANSPORT-

NETTEN VAN 

ELEKTRICITEIT EN 

GAS 

Doelstelling nr. 8: De transparantie, het aanbod en het gebruik van de capaciteiten van het 
gasvervoersnet verbeteren 

Doelstelling nr. 9: De transparantie, het aanbod en het gebruik van de capaciteiten van het 
elektriciteitstransmissienet verbeteren 

MONITORING VAN 

DE PRODUCTIE, DE 

INVOER EN DE 

LEVERING VAN 

ELEKTRICITEIT EN 

Doelstelling nr. 10: De indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasprijzen berekenen 
en publiceren 

Doelstelling nr. 11:  De monitoring van de  elektriciteits- en gasprijzen 

Doelstelling nr. 12: De werking van de elektriciteits- en de gasbeurzen bestuderen 
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ACTIVITEITEN-

DOMEIN DOELSTELLINGEN EN ACTIES VOOR 2011 

BUSINESS AS USUAL 
GAS  

Doelstelling nr. 13: Waken over de bevoorradingszekerheid en de werking van de elektriciteits- 
en gasmarkten 

TAKEN MET 

BETREKKING TOT 

DE ODV’S, DE 

WINDMOLENS IN 

DE NOORDZEE EN 

DE 

SAMENWERKING 

MET ANDERE 
INSTELLINGEN 

Doelstelling nr. 14: De uitvoering van de maatregelen ten voordele van beschermde klanten 
controleren en goedkeuren en de fondsen bestemd voor de financiering van bepaalde federale 
ODV’s beheren 

Doelstelling nr. 15: De taken met betrekking tot domeinconcessies, garanties van oorsprong 
en offshore groenestroomcertificaten verzekeren 

Doelstelling nr. 16: De interne en externe communicatie verbeteren en met andere instanties 
samenwerken 

OPRACHTEN TOEGEWEZEN AAN DE NATIONALE REGULATOR DOOR HET 3E EUROPESE 
WETGEVINGSPAKKET 

 Doelstelling nr. 17: De opdrachten inzake de tarieven van het net uitoefenen 

Doelstelling nr. 18: De netbeheerders certificeren 

Doelstelling nr. 19: De opdrachten inzake de klachten en bezwaren uitoefenen 

Doelstelling nr. 20: De opdrachten inzake toezicht uitoefenen 

Doelstelling nr. 21: Meewerken met de andere autoriteiten 
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3.  INHOUD VAN HET VERGELIJKEND 

VERSLAG VAN DE DOELSTELLINGEN EN 

VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET JAAR 

2011 

Dit verslag geeft in enkele lijnen een overzicht van de graad van verwezenlijking van de 21 

door de CREG bepaalde doelstellingen voor het jaar 2011. Elke doelstelling wordt er kort in 

uitgelegd. Vervolgens word de graad van verwezenlijking van elk doelstelling gegeven, 

volgens een schaal met zes niveaus: 

 

De evaluatie van elke doelstelling is gebaseerd op een systematische en gedetailleerde 

analyse van de graad van verwezenlijking van de acties die deze doelstelling omvat. 

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

 

De graad van verwezenlijking wordt vastgelegd op basis van de vergelijking tussen de te 
bereiken doelstelling tijdens het referentiejaar, of deze nu in het kader van het beleidsplan 
werd gepland of in de loop van het jaar werd toegevoegd, en de concrete verwezenlijkingen 
gerealiseerd aan het einde van het referentiejaar.  
 
De CREG staat erop om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse uit te voeren 
van de graad van verwezenlijking van de doelstellingen en de acties waaruit deze bestaan. 
Wanneer acties niet zoals gepland konden worden verwezenlijkt, wordt hiervoor de reden 
aangegeven.  

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille 
van externe elementen

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 

Betere 
resultaten 

dan 
verwacht 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat 
betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille 
van externe elementen

 
Volledig 

verwezenlijkt 
 
 

Betere 
resultaten 

dan 
verwacht 



 

11 / 135 

Om redenen van objectiviteit en synthese, is de CREG echter niet te lang blijven stilstaan bij 
de invloed van de verwezenlijking van de doelstellingen. Zij herinnert er wel aan dat deze 
over het geheel genomen bijdragen tot een betere werking van de elektriciteits- en 
gasmarkten. De lezer die geïnteresseerd is in de individuele invloed van de doelstellingen 
van de CREG, wordt verzocht de verschillende akten door deze laatste opgesteld, te 
raadplegen. 

Er moet worden opgemerkt dat, op het moment waarop de CREG het opstellen van haar 

beleidsplan voor 2011 afrondde, met andere woorden eind oktober 2010, zij in totaal 95 te 

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

21 oorspronkelijk vastgelegde doelstellingen vandaag 112 acties tellen.  

Deze stijging van bijna 18% van het aantal acties vergeleken met het oorspronkelijke 

aantal acties vloeit voort uit twee elementen. Het gaat ofwel om aanvragen van studies, 

adviezen en voorstellen geformuleerd door de Minister of door de Commissie Bedrijfsleven 

van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de loop van het jaar 2011, ofwel om 

initiatieven die de CREG in datzelfde jaar heeft genomen om de werking van de 

elektriciteits- en de gasmarkten te verbeteren. Deze initiatieven getuigen van de proactieve 

rol gespeeld door de CREG tijdens de uitvoering van elke nieuwe wettelijke bepaling van 

zodra ze kennis heeft genomen van problemen of onregelmatigheden, of deze nu betrekking 

hebben op de wetgeving, op de tarieven of op de werking van de markten. 

Deze 17 bijkomende acties, die niet vermeld stonden in het beleidsplan van 2011, zijn 

tijdens het betrokken jaar het voorwerp van bijzondere prestaties vanwege de CREG en 

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

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

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

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

te waarborgen. 
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4. SYNTHETISCHE EVALUATIE VAN DE 

GRAAD VAN VERWEZENLIJKING VAN DE 

DOELSTELLINGEN VASTGELEGD DOOR 

DE CREG VOOR HET JAAR 2011 

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

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

verwezenlijkt, de meeste doelstellingen van de CREG redelijkerwijze moeilijk op zo’n korte 

periode kunnen worden overwogen omwille van de draagwijdte van de hervormingen die 

momenteel op de elektriciteits- en de gasmarkten plaatsvinden en omwille van het feit dat 

deze markten zich nog steeds in een overgangsfase bevinden en momenteel worden 

geconsolideerd. 

Zo heeft de gehanteerde aanpak, zoals dit het geval was in het beleidsplan voor het 

jaar 2011, tot doel de verwezenlijking van de doelstellingen na het afgelopen jaar te 

bestuderen. Verschillende doelstellingen die voor het jaar 2011 werden vastgesteld, kunnen 

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

hebben op recurrente taken van de CREG of dat met verschillende elementen rekening 

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

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

en tot slot de aanpassings- en antwoordtermijnen van de markt. Bijgevolg bevinden deze 

doelstellingen zich ook in het beleidsplan voor het jaar 2012 en zelfs in de volgende 

beleidsplannen. 

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

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

behandelen.  

Tot slot dient vermeld te worden dat, in het kader van dit verslag, de CREG niet verwijst naar 

de talrijke acties die zij op het vlak van interne organisatie heeft ondernomen.  
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HISTORISCHE ACTIVITEITENDOMEINEN VAN DE 
CREG - BUSINESS AS USUAL 

4.1 ADVISEUR VAN DE OVERHEID 

Zoals in het verleden het geval was, heeft de CREG in de loop van het jaar 2011 adviezen 

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

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

voorstellen geformuleerd met betrekking tot de organisatie en de werking van de 

elektriciteits- en de gasmarkten.  

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

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

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

die door de CREG moeten worden opgesteld. 

Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de verzoeken van de overheid en het Belgische 
energiebeleid ondersteunen 

Op het ogenblik van het opstellen van het beleidsplan voor 2011 omvatte deze doelstelling 

twee acties. In de loop van 2011 werden bij de oorspronkelijke acties in totaal vijf acties 

gevoegd naar aanleiding van aanvragen door de Minister of door andere instanties aan de 

CREG. 

Na afloop van het jaar 2011 stelt de CREG vast dat de twee oorspronkelijk vastgelegde 

acties en de vijf bijkomende acties allen volledig werden verwezenlijkt. 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

1) Meewerken aan de uitvoering van het beleid van de Regering en het federale 
Parlement op het vlak van energie 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In 2011 heeft de CREG de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn, uitgevoerd. 

De CREG heeft ook de werkzaamheden in verband met het energiebeleid van het land 

nauwkeurig opgevolgd. Ze heeft haar medewerking verleend aan de Belgische overheid, 

heeft meerdere initiatieven genomen teneinde de regering en het federaal parlement te 

helpen bij het nemen van beslissingen en heeft geantwoord op de verzoeken die haar 

werden voorgelegd en waarvoor zij bevoegd is. Deze activiteiten worden verder in 

onderhavig document besproken. 
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2) De evoluties van het derde Europese wetgevingspakket opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In 2011, heeft de CREG de evoluties inzake het 3e pakket verder nauwgezet opgevolgd, 

onder andere door middel van werkgroepen op nationaal (FORBEG) en Europees niveau 

(CEER, ACER, fora van Madrid, Firenze en Londen, Europese commissie). In het verlengde 

van de twee studies die zij in 20104 heeft uitgevoerd inzake de omzetting van de nieuwe 

richtlijnen en de verbetering en opvolging van de elektriciteits- en gasmarkten, heeft de 

CREG deze twee studies bijgewerkt5, onder andere om rekening te houden met het advies 

van de Raad van State, de arresten van het Grondwettelijk hof en de gesprekken binnen de 

CEER, ACER en de Europese commissie. Bovendien werd de CREG in het kader van de 

parlementaire werkzaamheden binnen de Commissie voor het Bedrijfsleven, het 

wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, 

de middenstand en de landbouw van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (hierna “de 

Commissie voor het bedrijfsleven van de Kamer”) in november 2011 gehoord. In het kader 

daarvan heeft zij haar standpunt voorgesteld met het oog op een zo goed mogelijke 

omzetting van de bepalingen van het 3e pakket in het Belgische recht. 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2011:  

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

van de Kamer 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels 

verwezenlijkt 
Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

                                                 
4 Studie (F)101105-CDC-986 over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met richtlijn 2009/72/EG en studie (F)101105-CDC-984 over de 
wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en 
in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG. 
5 Studie (F)111006-CDC-1112 over de actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende de 
wijzigingen aan te brengen aan de wet van van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt 
en in overeenstemming met de richtlijn 2009/73/EG en studie (F)111006-CDC-1111 over de actualisering van 
studie (F)101105-CDC-986 betreffende de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met Richtlijn 2009/72/EG. 
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Naast de hoorzitting betreffende de omzetting van het 3e pakket waarover hieronder sprake 

van is, gaf de CREG op uitnodiging van de Voorzitster van de Commissie voor het 

Bedrijfsleven tekst en uitleg over de door haar behandelde dossiers of actuele thema’s 

binnen de energiesector. De CREG heeft aan hoorzittingen deelgenomen bij aanleiding van 

de bespreking van de repartitiebijdrage ten laste van de producenten van nucleaire 

elektriciteit6 (in februari 2011) en over de analyse van het rapport van de Nationale Bank van 

België over de Belgische nucleaire rente (in mei 2011). 

Naar aanleiding van die werkzaamheden heeft de CREG haar standpunt voorgelegd en 

deelgenomen aan het parlementaire debat. Deze hoorzittingen hebben ook een 

parlementaire controle op de activiteiten van de CREG mogelijk gemaakt. 

4) Advies gevraagd door de Commissie voor het Bedrijfsleven over 

wetsvoorstellen en een resolutie betreffende de bescherming van de 

eindafnemers van elektriciteit en gas 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In februari 2011 ontving de CREG een brief van de Voorzitster van de Commissie voor het 

Bedrijfsleven waarin de CREG werd verzocht haar advies te geven over volgende 

wetsvoorstellen en een resolutie.  

In haar advies7 over het wetsvoorstel n°0692 tot wijziging van de wetgeving over de 

uitbreiding van de bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas toont de CREG 

aan dat de invoering van een enige indexeringsformule geldig voor alle energieleveranciers 

actief op de Belgische markt strijdig is met de basisprincipes van een vrije markt en dat dit 

bovendien op het gedrag van de consument om van leverancier te veranderen, een negatief 

effect zal hebben. 

In haar advies8 over het wetsvoorstel n°1086 dat een overzichtelijke standaardfactuur voor 

de levering van elektriciteit en aardgas invoert en dat de bevoegdheden van de 

Ombudsdienst voor Energie uitbreidt, meldt de CREG dat het opleggen bij wet van een 
                                                 
6 Studie (F)100506-CDC-968 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in 
België 
7 Advies (A)110317-CDC-1049: Advies over het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de 
uitbreiding van de bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend 
door de heer Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste 
8 Advies (A)110325-CDC-1052: Advies over het wetsvoorstel 1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de 
bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie en het invoeren van een standaardfactuur voor de levering 
van elektriciteit en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames Van der Auwera en Muylle en de 
heer Van den Bergh 
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standaardfactuur geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt in overleg 

moet gebeuren met de Gewesten. De uitbreiding van de bevoegdheden van de 

Ombudsdienst met een injunctierecht gecombineerd met een systeem van terugbetaling of 

vergoeding is ongekend in het Belgisch recht. 

In haar advies9 over het wetsvoorstel n°0266 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 

april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en aardgas, is de CREG van oordeel dat 

het bekrachtigen bij wet van het koninklijk besluit van 3 april 2003 geen goede keuze is 

omdat dit koninklijk besluit een fundamenteel probleem van wettigheid heeft daar het geen 

correcte rechtsgrond lijkt te hebben. 

Tot slot heeft de CREG ook een advies10 uitgebracht betreffende de resolutie over een 

betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en aardgasmarkt. Met 

dit advies brengt de CREG enkel een aantal punctuele verbeteringen aan. 

5) Studie gevraagd door de Commissie voor het Bedrijfsleven over de 

wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De Commissie voor het Bedrijfsleven vroeg in juni 2011 een standpunt te formuleren op een 

aantal wetsvoorstellen en amendementen die specifiek tot doel hadden om een heffing tot 

recuperatie van de nucleaire rente in te voeren. De CREG heeft in haar studie11 de vijf aan 

haar voorgelegde wetsvoorstellen (ingediend door Ecolo-Groen, CD&V-CDH, NVA, Sp.a en 

LDD) aan zowel een economische als juridische analyse onderworpen. In het 

Regeerakkoord van 1 december 2011 wordt een verhoging van de nucleaire heffing van € 

250 miljoen naar € 550 miljoen voorzien. Bovendien wordt in ditzelfde Regeerakkoord 

vooropgesteld om een deel van de productie van de afgeschreven nucleaire centrales ter 

beschikking te stellen van de markt.  

Deze studie werd behandeld binnen de Algemene Raad, waar de CREG in november 2011 

een presentatie gaf. 

                                                 
9 Advies (A)110325-CDC-1053: Advies over het wetsvoorstel 0266/001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas van 4 oktober 2010, ingediend door de heer George 
10 Advies (A)110325-CDC-1054: Advies over het voorstel van resolutie over een betere 
consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt van 1 oktober 2010, ingediend door 
mevrouw Lalieux 
11 Studie (F)110908-CDC-1079 over de wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing 
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6) Studie gevraagd door de Minister over het ontwerp van wettekst voor het 

‘Vangnet’ tegen niet verantwoorde schommelingen van de energieprijzen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In april 2011 ontving de CREG een vraag van de Minister tot het formuleren van 

opmerkingen op het ontwerp van wetgeving betreffende het ‘Vangnet’. Concreet had het 

ontwerp van wet de bedoeling om de energieprijzen, zowel voor elektriciteit als gas, aan een 

striktere controle te onderwerpen. Deze controle bestaat erin dat de leveranciers elke 

tariefaanpassing voor variabele en nieuwe contracten aan de CREG moeten voorleggen. De 

CREG wordt in deze controle mede geadviseerd door de Nationale Bank van België. In haar 

studie12 heeft de CREG een aantal kritische bemerkingen geformuleerd bij het ontwerp van 

wet. De CREG heeft met de publicatie van de wet van 8 januari 2012 moeten vaststellen dat 

met haar opmerkingen zoals geformuleerd in haar studie geen rekening werd gehouden. 

Niettemin, zijn positieve en belangrijke aanpassingen aangebracht door de wet van 29 maart 

2012. Sinds de invoegetreding van de wet van 8 april 2012 is de CREG gestart met de 

ontplooiing van de Vangnetregulering. 

7) Studie gevraagd door de vier Belgische Ministers van Energie tot opstelling 

van een gedetailleerde inventaris van de geïnstalleerde productiecapaciteit van 

elektriciteit in België in 2010 en de evolutie ervan 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Op vraag van de vier Ministers bevoegd voor energie heeft de CREG, met medewerking van 

de VREG, de CWaPE, Brugel en de Algemene Directie van de Federale Overheidsdienst 

voor Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna “de AD Energie”), een inventaris 

opgesteld van de bestaande productiecapaciteit voor elektriciteit in België in 2010 en midden 

2011. Bovendien werd eveneens op basis van de beschikbare informatie een lijst opgesteld 

van de toekomstige investeringsprojecten voor de productie van elektriciteit. 

De studie13 toont aan dat de geïnstalleerde capaciteit eind 2010 ongeveer 18.284 MW 

                                                 
12 Studie (F)110506-CDC-1064 over het ontwerp van wettekst voor het “Vangnet” tegen niet verantwoorde 
schommelingen van de energieprijzen 
13 Studie (F)111013-CDC-1113: Studie over de geïnstalleerde capaciteit voor de productie van elektriciteit in 
België in 2010 en de evolutie ervan 
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bedroeg, wat overeenkomt met de hypothese die werd aangenomen in de studie14 over de 

nood aan productiecapaciteit (18.250 MW). Midden 2011, bedroeg de productiecapaciteit in 

België 19.627 MW. Voor het eerst is er een overzicht van de bestaande productiecapaciteit 

beschikbaar dat de CREG regelmatig zal actualiseren. 

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

In het beleidsplan van 2011 dekte deze doelstelling zes acties. In de loop van het jaar werd 

hier één actie aan toegevoegd. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat van de voorziene acties één actie zonder voorwerp 

was, vier acties volledig werden verwezenlijkt en slechts één actie verwezenlijkt werd 

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

De actie die in de loop van het jaar werd verwezenlijkt, werd volledig verwezenlijkt. 

 

                                                 
14 Studie(F)110616-CDC-1074 Studie over de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de 
periode 2011-2020 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

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

elektriciteits- en gaswetten formuleren en verbeteringen van de wetgeving 

voorstellen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG beschikt over de bevoegdheid om adviezen en voorstellen te formuleren in 

verband met verschillende koninklijke en ministeriële besluiten die moeten worden 

goedgekeurd of gewijzigd, onder andere op basis van de elektriciteitswet en de gaswet. De 

CREG heeft haar adviesbevoegdheid ter zake in functie van de evolutie van de wetgeving 

en op verzoek van de bevoegde overheid uitgeoefend. De CREG heeft ook het initiatief 

genomen om aan de Minister voorstellen voor te leggen met het oog op de verbetering van 

de wetgeving en de werking van de elektriciteits- en gasmarkten. 

De CREG heeft haar bevoegdheden uitgeoefend in het kader van de acties nr. 15 (de 

meerjarentarieven voor het transport vastleggen), nr. 17 (de normen en criteria voor de 

evaluatie van de redelijkheid van de kosten vastleggen), nr. 25 (de tariefprocedure voor de 

regulatoire periode 2013 – 2016 voorbereiden), nr. 98 (controleren en goedkeuren van de 

schuldvorderingen van de “beschermde klanten”) en nr. 106 (de garanties van oorsprong 

uitreiken voor de elektriciteit uit offshore windenergie en de gegevensbank voor deze 

garanties van oorsprong beheren). 

Wat betreft het 3e pakket, dat in principe ten laatste tegen 3 maart 2011 in het nationaal 

recht moest worden omgezet, heeft de CREG op eigen initiatief beide studies die ze in 2010 

heeft opgesteld, bijgewerkt (zie hoger actie nr. 2) met het oog op de omzetting van de 

richtlijnen (de reglementen kunnen onmiddellijk worden toegepast in het nationaal recht en 

moeten in principe dus niet worden omgezet) enerzijds en anderzijds de verbetering van de 

werking en de opvolging van de elektriciteits- en gasmarkten door de problemen die in de 

praktijk tijdens de uitoefening van haar opdrachten worden vastgesteld, aan te stippen. Deze 

twee studies werden in november 2011 overgemaakt aan de Minister en aan de Voorzitster 

van de Commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer. Ze werden gepubliceerd op de 

website van de CREG. 
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9) De vergunnings- en concessieaanvragen met betrekking tot de 

elektriciteitsmarkt behandelen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Wat de elektriciteitsmarkt betreft, beschikt de CREG over een voorstelbevoegdheid met 

betrekking tot de toekenning van leveringsvergunningen, individuele vergunningen voor 

productie-installaties en voor directe lijnen. Voor nieuwe domeinconcessieaanvragen werd 

de “voorstelbevoegdheid” van de CREG vervangen door een “adviesbevoegdheid” door het 

koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 

december 2000.  

In totaal ontving de CREG in de loop van 2011 zeven aanvragen voor 

leveringsvergunningen. De CREG bracht in 2011 ook zeven voorstellen voor 

leveringsvergunningen uit. Het betreft hier een voorstel voor een aanvraag die al in 2010 

werd ingediend en 6 aanvragen die in 2011 werden ingediend. Voor al deze voorstellen 

heeft de minister een leveringsvergunning toegekend. Een aanvraag die eind 2011 werd 

ingediend, is nog in behandeling. 

Verder ontving de CREG in 2011 slechts één aanvraag voor een productievergunning. De 

CREG bracht echter in 2011 vier voorstellen tot toekenning van productievergunningen uit. 

Het betreft hier echter allemaal aanvragen die vóór 2011 werden ingediend. De Minister 

heeft voor al de voorstellen van 2011 een productievergunning toegekend. De aanvraag die 

in 2011 werd ingediend, is nog in behandeling. 

Daarnaast ontving de CREG in 2011 nog drie meldingen van controlewijziging van houders 

van productievergunningen en bracht in 2011 voor één van die meldingen een voorstel uit. 

Voor de twee andere meldingen werd begin 2012 een voorstel uitgebracht. 

Wat betreft de domeinconcessies voor de bouw van offshore windmolenparken heeft de 

Minister in 2011 aan de CREG gevraagd om een nieuw voorstel te formuleren over de 

concurrentiële aanvragen die de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR, de tijdelijke 

handelsvennootschap ELECTRABEL-JAN DE NUL, EVELOP BELGIUM en ELECTRASTAR 

in de loop van 2008 indienden voor het bekomen van een domeinconcessie tussen de “Bank 

zonder Naam” en de Blighbank. De CREG heeft in januari 2012 een nieuw voorstel aan de 

Minister uitgebracht. Daarnaast ontving de CREG in 2011 twee adviesaanvragen van de AD 

Energie voor nieuwe aanvragen voor een domeinconcessie. In 2011 bracht de CREG twee 
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adviezen uit voor de nieuwe aanvragen voor een domeinconcessie. 

Eén aanvraag voor leveringsvergunning, één aanvraag productievergunning, twee 

meldingen van controlewijziging en het nieuwe voorstel voor domeinconcessie waren eind 

2011 nog niet afgehandeld. De procedures voor de toekenning van leveringsvergunningen 

en productievergunningen en voor controlewijziging volgen hun normaal verloop.  

10) De vergunningsaanvragen met betrekking tot de gasmarkt behandelen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Wat de gasmarkt betreft, beschikt de CREG over een adviesbevoegdheid voor de 

leveringsvergunningen en voor de vervoersvergunningen voor het vervoersnet. 

In 2011 heeft de CREG 6 aanvragen ontvangen voor het verkrijgen van een 

leveringsvergunning voor gas. Alle adviezen werden binnen de wettelijk voorziene termijn 

verstrekt. Voor alle aanvragen heeft de CREG een afschrift van het ministerieel besluit tot 

toekenning van de vergunning ontvangen. In 2011 bereikte een leveringsvergunning haar 

vervaldatum. Er werd voor deze vergunning geen nieuwe aanvraag ingediend. In het kader 

van de opvolging van de leveringsvergunningen werd traditioneel bij het begin van het jaar 

de informatie opgevraagd over de leveringsactiviteiten in het jaar 2010. Deze informatie 

werd onder meer verwerkt in het jaarverslag van de CREG en in het jaarlijks 

benchmarkrapport ten behoeve van de Europese Commissie. Op 31 december 2011 waren 

er 35 ondernemingen die in het bezit waren van een geldige vergunning voor de levering 

van gas. 

In 2011 heeft de AD Energie negen aanvragen voor leveringsvergunningen met betrekking 

tot Fluxys voor advies overgemaakt aan de CREG. De CREG heeft alle aanvragen tijdig 

behandeld en heeft telkens een positief advies geformuleerd. Op basis van de verstrekte 

vervoersvergunningen, heeft Fluxys de nodige investeringen kunnen verwezenlijken. 

11) Meewerken aan de prospectieve studie “elektriciteit” 

Zonder voorwerp      

 

In 2011 bepaalden de aanpassingen aan de elektriciteitswet dat de CREG geen advies 

meer formuleert maar dat ze, indien ze wordt geraadpleegd, samenwerkt met de AD Energie 
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aan de opstelling van de prospectieve studie “elektriciteit”. De deelname en de medewerking 

van de CREG waren dus afhankelijk van het verzoek van de AD Energie. In 2011 werd de 

CREG niet geraadpleegd in het kader van een nieuwe prospectieve studie. 

In het kader van de eerste prospectieve studie had de CREG deelgenomen aan de 

opvolgingsgroep van deze studie en van de studie betreffende de invloed op het milieu en 

had toen een advies geformuleerd15. Door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de 

elektriciteitswet zal de deskundigheid van de CREG inzake elektriciteitsbevoorrading 

opnieuw ten volle worden benut aangezien de opstelling van de prospectieve studie 

voortaan wordt vastgelegd door de AD Energie in samenwerking met het Federaal 

Planbureau en in nauw overleg met de CREG. 

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

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De betrokkenheid van de CREG was afhankelijk van de vraag tot samenwerking en overleg 

van de AD Energie die de wettelijke bevoegdheid heeft om prospectieve studies te 

realiseren. De AD Energie heeft in de periode van 12 januari 2011 tot en met 12 maart 2011 

een publieksraadpleging gehouden over het ontwerp van prospectieve studie gas. Naar 

aanleiding hiervan heeft de CREG haar opmerkingen onder de vorm van een studie16 

uitgebracht. 

In deze opvolgingsstudie evalueert de CREG zowel het realisatieproces van het ontwerp van 

prospectieve studie als de inhoudelijke kwaliteit. Zij besluit dat het ontwerp van prospectieve 

studie niet over de nodige maturiteit en dieptegang beschikt om beschouwd te kunnen 

worden als een solide basis waarop de zekerheid van bevoorrading tot 2020 kan gebouwd 

worden. 

In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011 werd bekendgemaakt dat de finale versie van 

de prospectieve studie gas tot 2020 beschikbaar is op de website van de FOD Economie. 

De commentaren die de FOD Economie heeft ontvangen tijdens de publieksraadpleging 

werden toegevoegd evenals de mate waarin hiermee rekening werd gehouden in de finale 

versie. 

                                                 
15 Advies (A)101014-CDC-994 over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2010 – 2020 van de N.V. Elia SYSTEM 
OPERATOR 
16 Studie (F)110303-CREG-1048 betreffende het ontwerp van prospectieve studie over de zekerheid van 
aardgasbevoorrading tot 2020 
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De nieuwe rol van de CREG bij de opstelling van prospectieve studies gas wordt bepaald 

door de wet van 8 januari 2012. De prospectieve studie betreffende de zekerheid van 

gasbevoorrading wordt opgesteld door de AD Energie in samenwerking met het Federaal 

Planbureau en in overleg met de CREG. Verder bepaalt de wet dat ze om de vier jaar na de 

publicatie van de vorige studie wordt aangepast. Desgevallend wordt de prospectieve studie 

om de twee jaar geactualiseerd. Verder stelt de AD Energie jaarlijks, in samenwerking met 

het Planbureau en in overleg met de CREG, een aanvullend verslag op over de opvolging 

van de bevoorradingszekerheid.  

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

opstellen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Jaarlijks activiteitenverslag 2010 van de CREG 

Overeenkomstig de elektriciteits- en gaswetten moest de CREG vóór 1 mei 2011 haar 
jaarlijkse activiteitenverslag voor het jaar 2010 voorleggen aan de Minister. De definitieve 
versie van de tekst werd goedgekeurd door het Directiecomité en de Algemene raad voor de 
delen die op deze organen betrekking hebben. Het jaarlijkse activiteitenverslag van de 
CREG voor 2010 werd eind april 2011 aan de Minister gestuurd. 

De structuur van het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2010 werd overgenomen van de 
structuur van het benchmarking rapport van België aan de Europese commissie (dat toen 
nog niet was aangepast aan de bepalingen van het 3e pakket). Hiermee tracht men tot een 
geharmoniseerde verslaggeving te komen in het kader van de jaarlijkse verslaggeving aan 
de Minister en de jaarlijkse verslaggeving van België aan de Europese commissie. 

Nationaal verslag 2010 aan de Europese Commissie 

Dit verslag verzamelt inlichtingen in verband met de voornaamste ontwikkelingen op 
federaal en regionaal niveau op de Belgische energiemarkt. Dit rapport werd in nauwe 
samenwerking met de regulatoren van de Gewesten, de Ombudsdienst voor Energie en de 
bevoegde autoriteiten opgesteld. Het verslag werd eind juli 2011 overgemaakt aan de 
Europese commissie. De gegevens vervat in de jaarverslagen van de verschillende 
nationale energieregulatoren worden onder andere gebruikt door de Europese Commissie 
om jaarlijks een benchmarking rapport op te stellen met betrekking tot de vooruitgang 
geboekt in verband met de oprichting van de interne gas- en elektriciteitsmarkt. 
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Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2011: 

14) Advies geven over de heropbouwcode van Elia 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Volgens het technisch reglement17 stelt de netbeheerder, na raadpleging van de CREG, de 

heropbouwcode op. De heropbouwcode stelt onder meer de operationele procedures vast 

die toepasselijk zijn op de toegangsverantwoordelijken, op de netgebruikers en op de 

andere netbeheerders, wanneer het geheel of een deel van het elektrisch systeem 

heropgebouwd moet worden. 

ELIA heeft eind 2010 een nieuwe versie van de heropbouwcode ter raadpleging voorgelegd 

aan de CREG en eind mei 2011 heeft de CREG hierover een advies18 uitgebracht. De 

CREG stelt in haar advies vast dat de structuur en de vorm van de documenten verbeterd 

zijn waardoor een crisis beter kan worden aangepakt. Tevens vermeldt de CREG 

verschillende pistes om de heropbouwcode beter te organiseren. 

Een goed beheer van de heropbouw van het net ingeval van gedeeltelijke of gehele uitval, is 

cruciaal om belangrijke economische schade als gevolg van een uitval te vermijden of 

zoveel mogelijk te beperken. 

                                                 
17 Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 
18 Advies (A)110526-CDC-1071 over de revisie van de heropbouwcode opgesteld door de NV ELIA SYSTEM 
OPERATOR 
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4.2 REGULERING VAN DE TRANSPORT- EN 
DISTRIBUTIENETTEN VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS 

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

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

distributienetten van elektriciteit en gas. De CREG controleert o.a. de boekhouding van de 

netbeheerders en de afwezigheid van kruissubsidies tussen activiteiten en 

klantencategorieën. De CREG voert ook controles uit met betrekking tot de toegangsregels 

van derden tot de transportnetten van elektriciteit en gas, de opslag van gas en LNG. Tot 

slot controleert de CREG ook de optimale werking van de markt van capaciteiten van deze 

installaties alsook de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de transportnetbeheerders 

voor elektriciteit en gas. 

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

In het beleidsplan van 2011 dekte deze doelstelling negen acties. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat vier acties volledig werden verwezenlijkt, dat vier 

acties werden verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet konden worden voltooid 
omwille van externe elementen (van deze vier acties werden twee acties van het gedeelte 

“elektriciteit” volledig verwezenlijkt terwijl het gedeelte “gas” werd verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet kon worden voltooid omwille van externe elementen) en dat tot slot één 

actie betere resultaten dan verwacht heeft opgeleverd. 
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15) De meerjarentarieven voor het transport vastleggen 

Elektriciteit: 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Wat de elektriciteitstransmissie betreft heeft de CREG, ondanks het ontbreken van een 

toepasbaar wettelijk kader van Belgisch recht, op basis van de betreffende bepalingen van 

het 3de pakket enerzijds en van een voorlopige en eigen tariefmethodologie anderzijds in 

december 2011 het aangepaste tariefvoorstel van Elia goedgekeurd19. Omdat de bestaande 

transmissienettarieven voor elektriciteit slechts van kracht waren tot einde 2011 was het 

absoluut noodzakelijk om met ingang van 1 januari 2012 over nieuwe nettarieven te 

beschikken. Het uitblijven van de omzetting van het 3de pakket naar Belgisch recht vormde 

een grote hinderpaal. In het belang van de netgebruikers en van de continuïteit in de 

marktwerking, heeft de CREG haar verantwoordelijkheid genomen, zoals voorzien in het 3de 

pakket. 

                                                 

19 Beslissing (B)111222-CDC-658E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel 
van NV Elia System Operator voor de regulatoire periode 2012 – 2015 
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In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels
verwezenlijkt

Verwezenlijkt door  
CREG, niet voltooid  
door externe elementen

Volledig 
verwezenlijkt

Betere resultaten 
dan verwacht

Zonder voorwerp

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

van de transportnetten van elektriciteit en gas controleren

Niet  
verwezenlijkt
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Belangwekkend is dat de CREG in de loop van deze tarifaire procedure, naast de 

kostenbesparing uit de zogenaamde X-factor (voor de verdere verbetering van de efficiëntie 

en de effectiviteit van Elia) een bedrag van ruim 248 miljoen € geschrapt heeft uit de kosten 

die door de nettarieven moeten gedekt worden. 

Belangwekkend is eveneens de toepassing van zogenaamde ‘G-tarieven’ (Generation) : de 

kosten voor de toegang tot het transmissienet voor elektriciteit worden voortaan niet langer 

exclusief ten laste van de afnemers gelegd (‘Load’), maar een gedeelte wordt met ingang 

van 1 januari 2012 rechtstreeks ten laste gelegd van de producenten van elektriciteit. Dat 

gebeurt onder de vorm van een specifiek nettarief voor het gebruik van infrastructuur (met 

een vrijstelling van 20 jaar voor de centrales aangesloten op het net sinds 1 oktober 2002) 

en van een injectietarief voor de ondersteunende diensten dat de reserveringskosten van 

de regelreserves dekt. Het is immers duidelijk dat enerzijds de stijgende 

investeringsbehoeften niet langer verband houden met een toename van de afname 

(integendeel zelfs), maar het gevolg zijn van keuzes op gebied van productie. Daarenboven 

zijn problemen in het elektrisch evenwicht van het systeem duidelijk meer het gevolg van 

onvoorziene omstandigheden langs de productiezijde en niet langer van schommelingen 

langs vraagzijde. 

Behoudens een eventuele vaststelling door de CREG dat de nettarieven in de loop van de 

regulatoire periode niet langer evenredig zouden zijn of discriminatoir zouden toegepast 

kunnen worden, blijven deze tarieven met ingang van 1 januari 2012 nominaal onveranderd 

van kracht gedurende de volledige regulatoire periode die eindigt op 31 december 2015. 

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De omzettingstermijn van het 3de pakket is op 3 maart 2011 verstreken zonder dat ze op 

Belgisch federaal niveau werd omgezet. Het principe van voorrang van het Europees recht 

houdt in dat de CREG verplicht is het binnenlands recht conform het Europees recht te 

interpreteren en, als dat onmogelijk is, de toepassing van de bepalingen van binnenlands 

recht die strijdig zijn met direct werkende regels van Europees recht te weren. Zoals voor 

het vervoer van elektriciteit volgt daaruit dat, sinds 3 maart 2011, de CREG niet meer de 

tariefmethode mag toepassen die wordt vastgelegd in artikel 15/5septies van de gaswet en 

in het koninklijk besluit van 8 juni 2007. 
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Dit neemt uiteraard niet weg dat de bestaande tarieven in 2011 verder toepassing konden 

vinden. Conform de beslissing van de CREG van eind december 2009 werden op 1 januari 

2010 de nieuwe meerjarentarieven voor transmissie en opslag van gas van kracht. Die 

tarieven gaan uit van een tariefmethodologie die gebaseerd is op de kosten en eenvormig 

is voor zowel het vervoer van gas met als bestemming de Belgische markt als voor het 

vervoer van grens tot grens. Voor de opslagtarieven werden gelijkaardige principes 

toegepast. 

In een arrest van 23 maart 2011 heeft het Hof van Beroep te Brussel deze beslissing van 

de CREG nochtans gedeeltelijk nietig verklaard. Ter uitvoering van dit arrest keurde de 

CREG in juni 2011 nieuwe tarieven goed die geldig waren tot 31 december 2011. Deze 

beslissing steunde rechtstreeks op artikel 41(10) van de derde Europese gasrichtlijn en was 

bestemd om de evenredigheid van de tarieven te herstellen. 

Met betrekking tot de regulatoire periode 2012-2015, heeft de CREG eind november 2011 

een afwijzende beslissing20 genomen over het verzoek van Fluxys tot goedkeuring van de 

tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de 

opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2012-2015. De CREG 

nodigde Fluxys uit om een aangepast verzoek in te dienen dat rekening zou houden met de 

specifieke opmerkingen van de CREG. De aanpassingen mochten enkel betrekking hebben 

op de punten die werden geweigerd.  

Fluxys heeft vervolgens een aangepast tariefvoorstel ingediend dat tegemoetkwam aan alle 

bezwaren die de CREG in haar eerste tariefbeslissing had geformuleerd. Bijgevolg was de 

CREG in staat om de tarieven voor de regulatoire periode 2012-2015 goed te keuren21.  

16) De factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering van de 

transportnetbeheerders bepalen 

Elektriciteit:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Met het oog op een continue efficiëntieverbetering van de netbeheerder (en dus in het 
                                                 
20 Beslissing (B)111124-CDC-656G/15 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 2012-2015 
21 Beslissing (B)111222-CDC-656G/16 betreffende het aangepaste 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 2012-2015. 
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uitgesproken tarifair belang van de netgebruikers), is de CREG met Elia tot een akkoord 

gekomen over de opname in het tariefvoorstel 2012-2015 van de X-factor. 

Dit bedrag ligt in het verlengde van dezelfde toepassing van dergelijke factor in de loop van 

de regulatoire periode 2008-2011 waar, na een omstandige econometrische benadering, 

beslist werd om de noodzakelijke inspanning te spreiden over 2 opeenvolgende regulatoire 

periodes. 

Onder de 2de elektriciteitsrichtlijn werd deze factor op voorstel van de CREG nog door de 

Koning vastgelegd. Onder de 3de elektriciteitsrichtlijn behoort de bepaling ervan, als 

onderdeel van de tarifaire methodologie, tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale 

regulator. Het gebruik van deze factor werd eveneens vastgelegd in de Voorlopige tarifaire 

Methoden22 van de CREG van 24 november 2011. 

Met de toepassing van deze factor, heeft de CREG de tarieflast voor de netgebruikers in de 

regulatoire periode 2012-2015 verminderd met 25 miljoen €. Elia heeft dit bedrag integraal 

verrekend in haar aangepast tariefvoorstel dat door de CREG eind december 2011 werd 

goedgekeurd.  

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Met het oog op een continue efficiëntieverbetering van de netbeheerder (en dus in het 

uitgesproken tarifair belang van de netgebruikers), is de CREG met Fluxys tot een akkoord 

gekomen over de opname in het tariefvoorstel 2012-2015 van de X-factor. 

Dit bedrag is verdubbeld ten opzichte van dergelijke factor toegepast in de loop van de 

regulatoire periode 2008-2011. 

Onder de 2de aardgasrichtlijn werd deze factor op voorstel van de CREG nog door de 

Koning vastgelegd. Onder de 3de aardgasrichtlijn behoort de bepaling ervan, als onderdeel 

van de tarifaire methodologie, tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale regulator. Het 

gebruik van deze factor werd eveneens vastgelegd in de Voorlopige tarifaire Methoden van 

de CREG van 24 november 2011. 

                                                 
22 Besluit (Z)111124-CDC-1109/1 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen 
van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 
transmissiefunctie 
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Met de toepassing van deze factor, heeft de CREG de tarieflast voor de netgebruikers in de 

regulatoire periode 2012-2015 verminderd met 40 miljoen €. Fluxys heeft dit bedrag 

integraal verrekend in haar tariefvoorstel dat door de CREG eind december 2011 werd 

goedgekeurd. 

17) De normen en criteria voor de evaluatie van de redelijkheid van de kosten 

vastleggen  

Elektriciteit : 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De beoordeling van het redelijke karakter van de elementen van het totaal inkomen van de 

netbeheerder is een essentieel onderdeel van de tariefmethodologie die gebruikt wordt ten 

overstaan van wettelijke monopolies. In het kader van transparantie van haar regelgeving en 

van de vrijwaring van de rechten van die netbeheerder, is het logisch dat de CREG de 

criteria die zij bij die redelijkheidstoets zal hanteren, vooraf bekend maakt. De criteria, die 

een bijlage vormen bij de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG van 24 november 

2011, kwamen tot stand na een publieke consultatie waarvan de resultaten opgenomen 

werden in het Consultatieverslag23 dat op 24 november 2011 werd goedgekeurd.  

De CREG heeft zich bij haar beslissingen over het tariefvoorstel van Elia gebaseerd op de 

betreffende criteria : de CREG heeft een totaal bedrag van ruim 248 miljoen € als niet 

redelijk uit het voorgestelde totaal inkomen (en dus uit de tarieflasten) verworpen. 

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Op 28 november 2011 heeft de CREG de toegepaste criteria24 voor de evaluatie van het 

redelijk karakter van de elementen van het totaal inkomen van de beheerders van het 

                                                 
23 Consultatieverslag over het ontwerp van besluit (Z)110915-CDC-1109 tot vaststelling van voorlopige methoden 
voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 
24 Consultatieverslag over het ontwerp van besluit tot vaststelling van methoden voor het berekenen en 
vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot de aardgasdistributienetten, de 
opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installaties en besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor 
het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot de 
aardgasvervoersnetten, de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installaties 
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gasvervoersnet, de opslaginstallaties voor gas en de LNG-installaties op haar website 

gepubliceerd.  

Omwille van het uitblijven van een tijdige en correcte omzetting van het 3de pakket is de 

CREG in 2011 overgegaan tot het vaststellen van een eigen tariefmethodologie teneinde 

geen juridische vacuüm te laten ontstaan (zie supra). Daartoe heeft zij eerst een ontwerp 

van besluit gepubliceerd dat betrekking had op de aansluiting op en toegang tot het 

gasvervoersnet, de opslaginstallaties voor gas en de LNG-installaties. De CREG werd 

hiertoe bijkomend aangespoord door het arrest nr. 97/2011 van het Grondwettelijk Hof en 

het advies nr. 49.570/3 van de Raad van State, beide daterend van 31 mei 2011. Ook het 

Hof van Beroep te Brussel had reeds eerder geoordeeld dat de CREG zelfs bij afwezigheid 

van geldige nationale wetgeving in staat moet zijn tarieven vast te stellen zoals vereist door 

het Europese recht.  

De voornaamste doelstelling van het ontwerpbesluit bestond erin om het evenwicht te 

herstellen tussen de belangen van de netbeheerders en de netgebruikers, zonder daarbij 

radicaal te breken met de bestaande methodologie. Tegelijk streefde de CREG een 

vereenvoudiging en verduidelijking na, in het bijzonder op het vlak van de tariefstructuur, het 

rapporteringsmodel en de procedures en termijnen.  

De CREG organiseerde van 22 september tot 21 oktober 2011 een openbare raadpleging 

over haar ontwerp van tariefmethode. Een raadplegingsverslag met de ontvangen reacties 

evenals de repliek van de CREG werd op 24 november 2011 goedgekeurd. Dezelfde dag 

keurde de CREG haar besluit tot vaststelling van de voorlopige methodes goed, omvattende 

normen en criteria voor de evaluatie van het redelijk karakter van de elementen van het 

totaal inkomen. 

18) De toepassing van de tarieven controleren 

Elektriciteit:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Hoewel deze controles nog niet in een akte van de CREG geformaliseerd konden worden, 

heeft de CREG in de loop van 2011, meer bepaald bij het onderzoek van de exploitatiesaldi 

over 2010 en bij het onderzoek van de rapportering per 30 juni 2011, bijzondere aandacht 

besteed aan concrete controles ter plaatse over de toepassing van de transfer pricing policy, 

in het bijzonder ten aanzien van het filiaal 50Herz. Bij diezelfde gelegenheid werd eveneens 
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de voorziene aandacht besteed aan de gerealiseerde veilingopbrengsten en aan de 

opbrengsten uit het ITC-InterTSO-mechanisme voor grensoverschrijdende transmissie van 

elektriciteit. 

De gedane vaststellingen zijn zeer dienstig gebleken bij de tarifaire procedure met het oog 

op nettarieven voor de regulatoire periode 2012-2015. In haar beslissingen25 heeft de CREG 

uitdrukkelijk een betere toepassing van die transfer pricing policy geëist en verkregen. 

Gezien het belang van dergelijke tarifaire controles, zijn zij structureel van aard. 

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Het verbod op kruissubsidiëring, in het bijzonder wat betreft de vervoersactiviteiten met de 

Belgische markt als bestemming en de doorvoeractiviteiten van grens tot grens, werd 

fundamenteel aangepakt bij de vastlegging van de nieuwe tariefmethodologie en voor het 

eerst toegepast in de laatste twee jaar van de tarifaire periode 2008-2011. De structurele 

ingreep bestaat erin dat de kosten worden verdeeld op basis van kilometercapaciteiten, met 

andere woorden, onafhankelijk van de aard van de activiteit, met name gasvervoer met het 

oog op de belevering van afnemers in België, dan wel het gasvervoer van grens tot grens. In 

2011 kon volstaan worden met een controle op toepassing van deze uniforme 

tariefmethodologie. De resultaten van deze controles zullen hun weerslag vinden in de 

beslissingen over de controle van de tarieven in die periode. Gelet op het onzekere juridisch 

kader gezien de laattijdige omzetting van het 3de pakket, zal in 2012 daarover worden 

beslist. Het vooralsnog uitblijven van dergelijke beslissing heeft geen impact op de 

netgebruikers. 

19) De jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen bestuderen en controleren 

Elektriciteit:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

                                                 
25 Beslissing (B)111124-CDC-658E/18 betreffende het tariefvoorstel van NV Elia SYSTEM OPERATOR voor de 
regulatoire periode 2012 - 2015 
Beslissing (B)111222-CDC 658E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van 
NV Elia SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012-2015 
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Bij de analyse van de jaarlijkse en de halfjaarlijkse verslaggeving die Elia indient, heeft de 

CREG in 2011, zoals gepland, concrete aandacht besteed aan de afwezigheid van 

kruissubsidiëring tussen de onderscheiden elementen van het totaal inkomen, aan de 

controle van het verlies aan meerwaarde iRAB bij buitendienststelling van materiële vaste 

activa en aan de opbrengsten uit het geschil met lokale besturen over een lokale taks op de 

masten van Elia. De resultaten werden gebruikt bij de beoordeling van het redelijk karakter 

van de gerapporteerde saldi. 

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft beslist over het gecumuleerd saldo dat de toepassing van de LNG terminal 

tarieven gedurende 2007 (9 laatste maanden), 2008, 2009 en 2010 heeft opgeleverd. Er 

werd een bonus vastgesteld van 56,8 miljoen €. De CREG heeft een saldo vastgesteld ten 

behoeve van investeringen van meer dan 8,5 miljoen euro vergeleken met het saldo bepaald 

door Fluxys LNG. De CREG heeft in haar beslissing Fluxys LNG uitgenodigd om een 

geactualiseerd tariefvoorstel in te dienen dat rekening houdt met bovenvermeld 

gecumuleerd saldo en met de overige geformuleerde opmerkingen.  

Gelet op de regulatoire onzekerheid had de CREG in 2011 geen beslissing genomen over 

de saldi van 2008, 2009 en 2010 voor de transmissie- en opslagactiviteiten van Fluxys. 

Deze regulatoire onzekerheden waren te wijten aan: 

- de opschorting van de beslissingen van de CREG ter goedkeuring van de tarieven 

van Fluxys voor de regulatoire periode 2008 – 2011 in afwachting van een arrest tot 

vernietiging van het Hof van Beroep of van een terugtrekking van de eisende 

partijen; 

- de vertraging opgelopen in het kader van de omzetting van het 3e pakket in het 

Belgische recht. 

20) De saldi berekend door de netbeheerders bestuderen en controleren 

Elektriciteit:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 
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Hoewel als gevolg van het niet omzetten van het 3e pakket naar Belgisch recht de wettelijke 

basis voor een beslissing terzake ontbrak, heeft de CREG de nodige analyses en controles 

ter plaatse gedaan om de exploitatiesaldi van Elia over het exploitatiejaar 2010 te 

onderzoeken en te controleren.  

Zoals gepland, heeft de CREG daarbij de nodige analyses en vaststellingen gedaan met 

betrekking tot kruissubsidiëring tussen beheersbare en niet beheersbare kosten, met 

betrekking tot de toepassing van de X-factor 2010, tot de ontwikkelingsregel van de 

beheersbare kosten en tot de kosten van de ondersteunende diensten. De gedane 

vaststellingen konden nog niet in een formele beslissing van de CREG geacteerd worden 

omwille van de vertraging van de omzetting van het 3de pakket in Belgisch recht. Het 

ontbreken van dergelijke beslissing had geen impact op de netgebruikers. De CREG 

beschikt pas sinds 11 januari 2012 over een bruikbaar wettelijk kader. Zij zal de formele 

beslissing in 2012 acteren. 

In 2010 is Elia in beroep gegaan tegen de beslissing26 van de CREG betreffende het 

exploitatiesaldo voor 2009. Het Hof van Beroep van Brussel heeft in mei 2011 een arrest 

geveld over de toepassing van de vennootschapsbelasting op het saldo aan beheersbare 

kosten dat de netbeheerder als incentive toekomt. Het Hof heeft de stelling van de CREG 

bevestigd waarbij de verschuldigde vennootschapsbelasting ten laste wordt gelegd van de 

netbeheerder en niet als tarieflast naar de netgebruikers mag worden doorberekend. Dit 

arrest heeft dan ook een grote precedentswaarde voor de verdere incentive-regulation, ook 

voor andere netbeheerders dan Elia. 

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Zoals voorgenomen heeft de CREG een aantal analyses en controles uitgevoerd om de 

exploitatiesaldi van Fluxys over het exploitatiejaar 2010 te onderzoeken en te controleren. 

Zoals voor Elia, heeft de CREG de nodige analyses en vaststellingen gedaan met betrekking 

tot kruissubsidiëring tussen beheersbare en niet beheersbare kosten, tot de toepassing van 

de X-factor 2010, en tot de toepassing van de reglementering inzake 

buitengebruikstellingen. De gedane vaststellingen konden nog niet in een formele beslissing 

van de CREG geacteerd worden. Door de vertraging van de omzetting van het 3de pakket in 

                                                 
26 Beslissing (B)100625-CDC-658E/16 betreffende de “saldi gerapporteerd door NV Elia System Operator voor 
het exploitatiejaar 2009” 
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Belgisch recht, is er geen bruikbaar wettelijk kader voor deze beslissing voor de CREG.  

Zoals voor Elia, had het uitblijven van dergelijke beslissing geen impact op de netgebruikers. 

Met de omzetting van het 3de pakket, beschikt de CREG sinds 11 januari 2012 over een 

bruikbaar wettelijk kader om de formele beslissing in 2012 te acteren. 

21) Een advies of beslissing formuleren betreffende de aanwending van de 

gecumuleerde saldi 

Elektriciteit: 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Waar de omzetting van de 2de elektriciteitsrichtlijn nog voorzag in een advies van de CREG 

over de gecumuleerde saldi 2007, 2008, 2009 en 2010, ligt onder de 3de elektriciteitsrichtlijn 

de beslissingsbevoegdheid exclusief bij de CREG. De CREG heeft alle 

controlewerkzaamheden over de gerapporteerde saldi 2010 uitgevoerd, controles ter plaatse 

bij de netbeheerder Elia verricht en een aantal vaststellingen gedaan die nodig waren om te 

beslissen. Als gevolg van het niet omzetten van de 3de richtlijn naar Belgisch recht kon het 

project niet gefinaliseerd worden: er ontbraken zowel de wettelijke basis voor een formele 

beslissing over het saldo 2010 als deze voor de beslissing over de toewijzing van de 

gecumuleerde saldi. 

De saldi over de exploitatiejaren 2007, 2008 en 2009 zijn dus wel vastgelegd. De 

afwezigheid van een formele beslissing over 2010 heeft geen enkele impact op de 

netgebruikers en heeft evenmin de afhandeling van de tariefprocedure 2012-2015 in de weg 

gestaan. De finalisering heeft begin 201227 plaatsgevonden. Daarna zal in een afzonderlijke 

beslissing het gecumuleerde saldo vastgelegd worden. 

Gas:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Zoals voor Elia, door de vertraging van de omzetting van het 3de pakket in Belgisch recht, 

ontbrak echter de wettelijke basis voor een finale beslissing door de CREG. Het uitblijven 

van dergelijke beslissing had geen impact op de netgebruikers en heeft evenmin de 
                                                 
27 Beslissing (B)120216-CDC-658E/20 betreffende de saldi gerapporteerd door N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR 
voor het exploitatiejaar 2010 
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afhandeling van de tariefprocedure 2012-2015 in de weg gestaan. De CREG beschikt pas 

sinds 11 januari 2012 over een bruikbaar wettelijk kader. Zij zal de resterende formele 

beslissingen in 2012 acteren. 

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

van elektriciteit goedkeuren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In april 2011 heeft de CREG het verslag van Elia betreffende de prijsoffertes voor de 

ondersteunende diensten voor 2012 ontvangen. De betrokken ondersteunende diensten 

omvatten het primair, secundair en tertiair regelvermogen, de regeling van de spanning 

(gedeeltelijk) en de actieve verliezen binnen de netten van Elia met een spanning van 70 kV 

of minder. De andere ondersteunende diensten maken in 2012 nog steeds het voorwerp uit 

van meerjaren contracten. Op basis van dit verslag heeft de CREG in november 2011 een 

advies28 opgesteld en overgemaakt aan de Minister en aan Elia. In dit advies merkt de 

CREG op dat de aangeboden volumes voor het primair regelvermogen van de frequentie, 

voor het regelvermogen van het evenwicht van de zone en voor de tertiaire reserve 

onvoldoende zijn ten opzichte van de volumes goedgekeurd in haar beslissing29. In dit 

advies meldt de CREG ook dat haar analyses niet toelaten te beweren dat de prijzen 

aangeboden voor de primaire, secundaire en tertiaire reserves duidelijk onredelijk zijn. Ze 

voegt er echter aan toe dat zij jaarlijks een ex post controle zal uitvoeren teneinde na te 

gaan of de nieuwe methode niet leidt tot een afwijking van de reserveringsprijzen. 

Bovendien stelt het advies enkele richtlijnen voor in verband met de verdeling van de 

volumes alsook enkele suggesties omtrent de bepaling van de prijzen. 

Bovenop de actie die in 2011 moet worden verwezenlijkt, heeft de CREG vastgesteld dat 

ontwikkelingen nodig zijn om de totstandkoming van een voldoende vloeibare reservemarkt 

in België te bevorderen. In het kader daarvan heeft zij voorgesteld om de methode voor de 

waardering van de reservering van primaire en secundaire reserves te verbeteren door de 

winstderving die de producenten door hun deelname aan de primaire en secundaire 

reserves ervaren, te evalueren. Dankzij deze nieuwe methode wordt in grotere mate 

rekening gehouden met de marktprijzen voor commodities van elektriciteit, gas en koolstof 

                                                 
28 Advies betreffende de onmogelijkheid voor ELIA SYSTEM OPERATOR NV te waken over de beschikbaarheid 
van een of meer ondersteunende diensten en deze, indien nodig, op te zetten voor een redelijke prijs voor het 
jaar 2012  
29 Beslissing (B)110519-CDC-1056 over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling 
van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2012 
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ten opzichte van een benadering gebaseerd op de productiekosten voor elektriciteit. 

De impact van deze evolutie van de methode en van haar toepassing volstond echter niet 

om reeds in 2011 een akkoord over de prijzen te bereiken met de producenten. Bijgevolg 

heeft de Staatssecretaris voor Energie (hierna “de Staatssecretaris”) een ministerieel besluit 

moeten uitvaardigen om de prijzen en de verdeling van de reserveringsvolumes van primaire 

en secundaire reserves tussen de producenten voor 2012 vast te leggen, en dit 

overeenkomstig de budgetten opgenomen in de tariefbeslissing30 van de CREG en de 

volumes goedgekeurd in haar beslissing. 

23) De beroepen tegen beslissingen van de CREG opvolgen 

Elektriciteit:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft in de loop van 2011 verder het verloop gevolgd van de procedure van het 

beroep dat Elia bij het Hof van Beroep te Brussel ingediend had tegen haar beslissing31 over 

de exploitatiesaldi 2009.  

Hoewel het Hof de belangrijke stelling van de CREG over de vennootschapsbelasting op het 

saldo uit beheersbare kosten volgde, werd de beslissing aangepast omdat het Hof anders 

besliste over een aantal kosten in verband met de blackstart-dienst, die de CREG initieel als 

onredelijk had verworpen. 

Gas: 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Het laatste geschil in verband met de beslissingen van de CREG betreffende de tarieven 
voor de periode 2008 – 2011 werd in 2011 opgelost. Ter herinnering, dankzij de synergie 
gevraagd door de CREG tussen de doorvoer en het vervoer van gas hebben de Belgische 
verbruikers in 2010 en 2011 kunnen genieten van een gemiddelde daling van 25 % van de 
vervoerstarieven voor gas. 

                                                 
30 Beslissing (B)111222 –CDC-658E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel 
van NV Elia System Operator voor de regulatoire periode 2012-2015 
31 Beslissing (B)100625-CDC-658E/16 betreffende de “aangepaste saldi gerapporteerd door N.V. Elia System 
Operator voor het exploitatiejaar 2009” 
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Doelstelling nr. 4: De tarieven goedkeuren en de rekeningen van de beheerders van 

de distributienetten van elektriciteit en gas controleren 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2011, dekte deze doelstelling zes acties. In de 

loop van 2011 werden hier twee nieuwe acties aan toegevoegd naar aanleiding van 

initiatieven die de CREG heeft genomen om de kosten van de netbeheerders te controleren. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat vijf acties volledig werden verwezenlijkt, dat twee 

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

voltooid omwille van externe elementen en dat slechts één actie grotendeels werd 

verwezenlijkt. 

Oorspronkelijk voorziene acties:  

24) De meerjarentarieven voor de distributie vastleggen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Eind 2010 hadden, vooral omwille van tal van problemen rond de juridische basis van de te 
nemen tarifaire beslissingen, nog een aantal distributienetbeheerders voorlopige tarieven. 
Deze voorlopige tarieven zijn gelijkgesteld aan de tarieven die golden voor het exploitatiejaar 

0

1

2

3

4

5

Niet  
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels
verwezenlijkt

Verwezenlijkt  
door CREG,  
niet voltooid 
door externe elementen

Volledig 
verwezenlijkt

Betere  
resultaten 
dan verwacht

Zonder voorwerp

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

van de distributienetten voor elektriciteit en gas controleren



 

40 / 135 

2008. Via haar beslissingen32 van december 2010 keurde de CREG voor IVEG, InterEnerga, 
Infrax West en PBE tarieven goed voor de resterende looptijd van de regulatoire periode, 
zijnde de jaren 2011-2012. 

Begin 2011 meldden de Vlaamse distributienetbeheerders met als exploitatiemaatschappijen 
Eandis en Infrax de onevenredigheid en mogelijke discriminatie van de dan geldende 
tarieven bij de CREG en dit om twee redenen. Deze twee redenen behelsden het 
onvoorziene succes van het Vlaamse ondersteuningsbeleid inzake het rationeel 
energiegebruik (REG) en de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten. Op het vlak 
van de reële evolutie van deze kosten voor openbare dienstverplichtingen werden 
substantiële afwijkingen tussen de realiteit en de vooropgestelde budgetten vastgesteld. De 
vastgestelde overstijgingen van de budgetten konden, omwille van vastgelegde tarieven 
voor de regulatoire periode 2009-2012, niet worden doorgerekend in de 
distributienettarieven en stapelden zich jaar na jaar op, waardoor er zich een verschuiving in 
de tijd – naar een volgende regulatoire periode – dreigde voor te doen.  

Teneinde de evenredigheid van de tarieven te herstellen en rekening houdend met de 3e 
richtlijnen, heeft de CREG de vraag tot aanpassing van de tarieven goedgekeurd. Deze 
wettelijke basis werd ook gebruikt om een aanpassing van de tarieven voor 2012 van de 
netbeheerders RESA voor elektriciteit en RESA voor gas goed te keuren. 

Door een arrest van 31 mei 2011 bevestigde het Grondwettelijk Hof de bevoegdheid van de 
CREG inzake de bepaling van de regels met betrekking tot de distributienettarieven. Het Hof 
bevestigde hiermee een aantal opmerkingen en adviezen die ook reeds door de Raad van 
State en het Hof van Beroep te Brussel waren geformuleerd. 

Sinds 1 juli 2011 werd het distributienet van EV/GHA overgenomen door IVEG, waardoor 
EV/GHA als distributienetbeheerder is opgehouden te bestaan.  

Volgende netbeheerders hebben eind 2011 nog steeds voorlopige tarieven: AGEM, DNB BA 
en Régie de Wavre. Daarbij dient te worden opgemerkt dat vanaf 1 januari 2012 AGEM 
wordt overgenomen door IVEG en dat DNB BA bij de VREG een aanvraag heeft ingediend 
om het statuut van gesloten industrieel net te bekomen. 

In 2011 heeft de CREG, onder andere in samenwerking met de Ombudsman voor Energie, 
ook bijzondere aandacht gespendeerd aan het gebruik van tarieven voor ‘Onrechtmatige 
verbruiken’. Specifiek gaat dit over de toepassing van tarieven in geval van fraude, maar ook 
verhuis zonder het volgen van de correcte procedure, enz. De CREG heeft hieromtrent een 

                                                 
32 Beslissingen (B)101216-CDC-631E&G/21&16, (B)101216-CDC-628E&G/22&16, (B)101216-CDC-
633E&G/21&16 en (B)101216-CDC-632E/18. 
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aantal richtlijnen aan de distributienetbeheerders overgemaakt, met als algemene leidraad, 
dat in geval van fraude een penaliserend tarief kan worden aangerekend, terwijl in andere 
gevallen geen sprake kan zijn van penaliteiten. 

25) De tariefprocedure voor de regulatoire periode 2013 – 2016 voorbereiden 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Door haar ontwerp van besluiten33 over de tarifaire methoden heeft de CREG uitvoering 
gegeven aan haar europees rechterlijke opgedragen taak. Immers, de 3de richtlijnen stellen 
dat de regulerende instanties bevoegd zijn voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de 
inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring, van ten minste de methoden voor het 
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot 
nationale netten, inclusief de transmissie- en distributietarieven. 

Het ontwerp van tarifaire methoden heeft tot doel om de betrokken netbeheerders duidelijke 
instructies te geven en dit voldoende voorafgaand aan de nieuwe regulatoire periode 2013-
2016. Deze tarifaire methoden hebben daarenboven tot doel om het evenwicht tussen de 
belangen van de netbeheerders en de consument te herstellen, zonder echter de in het 
verleden gekende tariefmethodologie overhoop te halen.  

De tarifaire methoden voorzien in een duidelijk overzicht van de vooropgestelde 
tariefstructuur, de door de netbeheerder te volgen procedures bij het indienen van 
rapporteringen bij de CREG en de introductie van een nieuw en verbeterd 
rapporteringsmodel. Daarenboven wordt conform de 3de richtlijnen voorzien in een 
beoordelingsmodel voor kostenbeheersing. Dit beoordelingsmodel en de daarbij horende 
geïdentificeerde efficiëntiedoelstellingen moeten ervoor zorgen dat de 
distributienetbeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, 
om hun efficiëntie te verbeteren. 

De tarifaire methoden hebben het voorwerp uit gemaakt van een publieke consultatie. Deze 
publieke consultatie is van start gegaan met de publicatie van de methoden op de website 
van de CREG op 15 september 2011. Specifieke informatievergaderingen met marktpartijen 
werden gehouden op: 5 oktober 2011 en 30 november 2011. Eind 2011 was deze publieke 

                                                 
33 Ontwerp van besluit (Z)110908 -CDC-1106 tot vaststelling van methoden voor het berekenen en vastleggen 
van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot de elektriciteitdistributienetten bedoeld in 
artikel 37, lid 6, a), juncto artikel 37, lid 1, a), juncto artikel 37, lid 10, van richtlijn 2009/72/EG en, 
Ontwerp van besluit (Z)110908-CDC-1107 tot vaststelling van methoden voor het berekenen en vastleggen van 
de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot de aardgasdistributienetten bedoeld in 
artikel 41, lid 6, a), juncto artikel 41, lid 1, a), juncto artikel 41, lid 10, van richtlijn 2009/73/EG 
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consultatie nog niet helemaal afgerond. 

Toekomstige acties rond distributienettarieven zijn vooral afhankelijk van de manier en 
vooral de timing waarbinnen het Institutioneel akkoord voor de staatshervorming zal worden 
gerealiseerd. Hierin wordt immers een overdracht van bevoegdheden inzake 
distributienettarieven voorzien. Gezien de geplande overdracht van bevoegdheden inzake 
distributienettarieven van de CREG naar de regionale regulatoren, die waarschijnlijk tijdens 
de periode een verandering van tariefmethodologie zou moeten teweegbrengen, hebben de 
distributienetbeheerders en de regionale regulatoren in januari en februari 2012 aan de 
CREG gevraagd om de distributienettarieven tijdelijk vast te leggen voor de jaren 2013 en 
2014 op het niveau van de tarieven goedgekeurd voor 2012. 

26) De factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering van de 

distributienetbeheerders bepalen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Conform de 3de richtlijnen wordt in het ontwerp van tarifaire methoden voorzien in een 
beoordelingsmodel voor kostenbeheersing. Dit beoordelingsmodel en de daarbij horende 
geïdentificeerde efficiëntiedoelstellingen moeten ervoor zorgen dat de 
distributienetbeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, 
om hun efficiëntie te verbeteren. 

De CREG stelde daartoe samen met Sumicsid (Prof. Dr. Per Agrell en Prof. Dr. Peter 
Bogetoft) voor elke distributienetbeheerder een productiviteits- en efficiëntieverbetering vast. 
Daarbij wordt enerzijds rekening gehouden met de haalbare productiviteitsverbetering voor 
de globale sector van het distributienetbeheer (“frontier shift”) en anderzijds met de 
objectieve efficiëntieachterstand (“incumbent inefficiency” of “catch up”) van elke individuele 
distributienetbeheerder, vastgesteld op basis van benchmarkingtechnieken (Data 
Envelopment Analysis of DEA), waarbij voor elke distributienetbeheerder de relatieve 
efficiëntie ten opzichte van de andere distributienetbeheerders wordt bepaald, met een score 
tussen 0 (inefficiënt) en 1 (efficiënt), gebaseerd op een gewogen gemiddelde van inputs en 
outputs, in de zin dat hoe meer eenheden output geproduceerd worden per eenheid input 
hoe efficiënter de distributienetbeheerder. 

Bij de DEA geldt als inputfactor het totaal inkomen, met uitzondering van: de kosten voor 
gebruik van het transmissienet, de kosten voor openbare dienstverplichtingen, de toeslagen 
en de overdrachten uit voorgaande jaren die deel uitmaken van het totaal inkomen, en als 
outputfactoren voor elektriciteit : het aantal actieve toegangspunten, de lengte van het circuit 
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en het aantal transformatoren, en voor gas: het aantal actieve toegangspunten, de gewogen 
lengte van de pijpleidingen en het aantal drukstations. De modaliteiten van dit 
benchmarkingmodel worden in detail weergegeven in het document34 gepubliceerd op de 
website van de CREG. Net als voor de vorige actie werden de werkzaamheden van de 
CREG in dit domein opgeschort omwille van het verzoek van de distributienetbeheerders en 
de regionale regulatoren om de tarieven voor 2012 in 2013 en 2014 te verlengen. 

27) De jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen bestuderen en controleren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Binnen het bestaande juridisch kader in 2011 werden alle doelstellingen bereikt. De 

jaarlijkse rapportering over het exploitatiejaar 2010 werd door alle distributienetbeheerders, 

behalve AGEM, binnen de daarvoor vooropgestelde termijn bij de CREG ingediend. 

De CREG heeft een aantal controles ter plaatse uitgevoerd. Het nemen van formele 

beslissingen werd echter gehinderd door onzekerheid rond de bestaande regelgeving. Deze 

onzekerheid werd nog versterkt door het verstrijken van de omzettingstermijn, op 3 maart 

2011, van het 3de pakket. 

De overgang van een jaarlijkse tariefregulering (1 jaar) naar een meerjaren regulering (4 

jaar) voor de distributienettarieven werd mede verantwoord door de noodzaak aan meer 

stabiliteit en voorspelbaarheid van de distributienettarieven. 

De concrete uitwerking van deze meerjaren regulering gebeurde via de gas- en 

elektriciteitswet en de daaruit volgende Koninklijke Besluiten van 2 september 200835. De 

CREG heeft van bij de publicatie van deze Koninklijke Besluiten voorgehouden dat deze 

wetgeving tot stand was gekomen op een manier die in strijd was met de Europese 

regelgeving. Een standpunt dat ook door de Raad van State in twee afzonderlijke adviezen 

en door het Grondwettelijk Hof via haar arrest van 31 mei 2011 is bijgetreden. 

Ook het Hof van Beroep heeft, zij het om andere reden, de toepassing van de Koninklijke 

                                                 
34 NEREUS PROJECT - Ontwikkeling van benchmarkingmodellen voor distributienetbeheerders in België - 
Eindrapport 30/11/2011. 
35 Koninklijk Besluit 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 en 
Koninklijk Besluit 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 aardgas. 
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Besluiten van 2 september 2008 verworpen als basis voor de bepaling van de meerjaren 

tarieven van de distributienetbeheerders. 

De CREG werkt actief mee aan het zoeken naar oplossingen voor de bestaande juridische 

impasse, dit zowel door het formuleren van voorstellen die de bestaande regelgeving 

kunnen verbeteren/aanpassen als door contacten met de distributienetbeheerders om de 

praktische gevolgen te inventariseren en eventueel remediëren. 

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

controleren naar aanleiding van opmerkingen en vragen van gebruikers 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG berekent en publiceert elke maand op haar website de evolutie van de 

verkoopprijzen voor de huishoudelijke afnemers op de Belgische elektriciteits- en gasmarkt. 

Ze verzamelt en controleert de inlichtingen die voortvloeien uit de publicaties van de 

leveranciers en de berekeningsmodules van de regionale regulatoren en stelt voor de 

verschillende type-afnemers evolutiecurves op van de voornaamste tarieven binnen de 

intercommunales die typerend zijn voor elke regio.  

Bijkomend werd er, zij het sporadisch, geantwoord op specifieke vragen m.b.t. de 

toepassing van de tarieven die werden ontvangen o.a. via de Ombudsdienst voor Energie. 

29) De beroepen tegen beslissingen van de CREG opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Voor de Vlaamse distributienetbeheerders werden in 2011 geen specifieke arresten geveld 

door het Hof van Beroep te Brussel.  

Eind 2010 werd met de distributienetbeheerders die Infrax als exploitatiemaatschappij 

hebben een akkoord bereikt waardoor tarieven voor de resterende looptijd van de 

regulatoire periode 2009-2012, zijnde de jaren 2011-2012 werden goedgekeurd. Ook met 

EV/GHA werd in 2011 een akkoord bereikt over de waarde van de RAB. Het net van 

EV/GHA werd op 1 juli 2011 overgenomen door IVEG, waardoor EV/GHA als netbeheerder 

ophield te bestaan. 
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Voor het eerst werden naar aanleiding van de aanpassing van tarieven van de Vlaamse 

distributienetbeheerders schorsings- en vernietigingsberoepen ingediend door netgebruikers 

(particulieren) en dus niet door de netbeheerders. Deze beroepsprocedures werden op drie 

verschillende niveaus ingeleid, namelijk: de Raad van State, het Brusselse Hof van Beroep 

en het Vredegerecht van Antwerpen. De CREG volgt deze procedures van nabij op. 

Voor de Waalse distributienetbeheerders werd in 2011 geen enkel nieuw beroep ingediend. 

Het Hof van Beroep van Brussel heeft twee arresten uitgevaardigd die de tariefbeslissingen 

van 2008 in verband met ALG (RESA voor gas) en TECTEO (RESA voor elektriciteit) van de 

CREG vernietigen. 

Eind 2011 hebben de CREG en TECTEO een akkoord bereikt in verband met de bedragen 

van de saldi van de boekjaren 2008 en 2009 en de iRAB-waarden. De aangepaste tarieven 

voor 2012 werden ook goedgekeurd. 

Volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het Brusselse Hof van Beroep en op 

basis van adviezen van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State is gebleken dat de 

Koninklijke besluiten van 2 september 2008 onwettig zijn en in strijd zijn met de Europese 

Regelgeving.  

De CREG heeft meermaals de Minister op de hoogte gebracht van de problematiek die zich 

stelt in het kader van de behandeling van de distributienettarieven. Op materieel vlak 

gebruikt de CREG een aanzienlijk aantal human resources in het kader van de opvolging 

van de procedures en het herstel van haar beslissingen. Ze moet aanzienlijke 

advocaatkosten betalen om een wettelijke manier van handelen proberen te vinden en om 

haar beslissingen te verdedigen. Bovendien wordt ze veroordeeld tot de betaling van de 

gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingvergoedingen. 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2011:  

30) Het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de 

sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt analyseren  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 
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In een studie36 heeft de CREG een analyse gemaakt van de kosten die door de 
distributienetbeheerders worden aangerekend als gevolg van de sociale openbare 
dienstverplichtingen (hierna : sociale ODV’s) die hen opgelegd worden.  

De financiering van de sociale ODV’s kan enerzijds gebeuren door het opnemen van de 
kosten in de budgetten van de distributienetbeheerders en anderzijds via de financiering 
door een bijdrage. Aldus worden deze kosten doorgerekend via de tarieven aan de 
distributienetgebruikers.  

Deze studie geeft een inzicht in de kosten die met de uitvoering van activiteiten als gevolg 
van de sociale ODV’s gepaard gaan bij een aantal distributienetbeheerders. Ondanks het 
feit dat een vergelijking in kostengegevens tussen de distributienetbeheerders met een 
zekere voorzichtigheid - verschil in regelgeving en mogelijke verschillen in 
kostenverdelingsmechanismen - dient uitgevoerd te worden, worden wel een aantal grote 
krachtlijnen duidelijk in de analyses van deze studie : 

- De distributienetbeheerders werden in 2009 geconfronteerd met een stijgend aantal 
gedropte klanten met een daaruitvolgende stijging van de kosten die met het beheer 
van deze klanten gepaard gaat ; 

- De kosten voor het beheer van de gedropte klanten evenals het beheer van de 
budgetmeters en vermogensbegrenzers lagen in 2009 beduidend hoger in Wallonië 
dan in Vlaanderen ; 

- De tendens van een steeds toenemend aantal gedropte klanten zet zich in 2010 voor 
de distributienetbeheerders verder. 

31) Richtlijnen uitvaardigen met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de 

rapportering met betrekking tot de gebruikte methodiek en daadwerkelijke 

naleving ervan inzake buitendienstgestelde materiële vaste activa 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft bij de analyse van de jaarverslagen van de distributienetbeheerders enorme 
verschillen vastgesteld inzake de aangeleverde specifieke attesteringen over 
buitendienststellingen van materiële vaste activa. Deze verschillen zijn zeer uiteenlopend 
van aard: attesteringen over specifieke cijfers, algemene attesteringen over interne 

                                                 
36 Studie (F)111215-CDC-1131 betreffende het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als 
gevolg van de sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt 
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beheersmaatregelen, verschillen in de toegepaste controlestandaarden, enz. 

Teneinde te komen tot een zekere uniformisering van de door de revisoren aangeleverde 
attesten wenst de CREG met haar richtlijnen37, een inzicht te geven in de manier waarop ze 
haar informatiebehoeften met betrekking tot dit onderwerp wenst ingevuld te zien. 

De CREG beschouwt de opdracht van de revisor als een opdracht tot het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de rapportering van de distributienetbeheerder.  

Het doel van een dergelijke uitdrukkelijke attestering is het bekomen van een rapport over 
de beschrijving, opzet en werking van de interne beheersmaatregelen (t.t.z. methodiek) van 
de distributienetbeheerder. 

Dit rapport bevat : 

− een uitgebreide beschrijving – aangeleverd door de distributienetbeheerder - 
van het systeem inzake buitendienstgestelde materiële vaste activa en de 
interne beheersmaatregelen (ttz methodiek) die daarbij werden opgezet, met 
doorloop van de volledige keten, zowel technisch als financieel ; 

− een attestering dat de beschreven methodiek gedurende de gespecificeerde 
verslagperiode op afdoende wijze is opgezet en geïmplementeerd; 

− een attestering dat de beschreven methodiek gedurende de gespecificeerde 
verslagperiode effectief heeft gewerkt. 

Doelstelling nr. 5: De toegang tot het gasvervoersnet en de optimale werking van de 
markt van capaciteiten van gasvervoer verzekeren 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2011, dekte deze doelstelling zestien acties. 

                                                 

37 Richtlijnen (R)110210-CDC-1040 met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de rapportering met 
betrekking tot de gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake buitendienststellingen 
(electriciteit) en Richtlijnen (R)110210-CDC-1041 met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de 
rapportering met betrekking tot de gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake 
buitendienststellingen (gas) 
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Eind 2011 stelt de CREG vast dat twee acties betere resultaten opleverden dan 

verwacht, dat acht acties volledig werden verwezenlijkt, dat vijf acties volledig werden 

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

externe elementen en dat één actie zonder voorwerp bleek te zijn. 

 

32) Het nieuwe vervoersmodel toetsen aan de basisprincipes voorgesteld door de 

CREG  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft eind 2010 een openbare consultatie gestart betreffende de basisprincipes 

voor een nieuw vervoersmodel. De resultaten van deze consultatie werden op 27 januari 

2011 in de vorm van een studie38 gepubliceerd. Het bestaande vervoersmodel dateert van 

april 2004 en heeft een aantal inherente beperkingen voor zowel het vervoer als de handel 

van gas. Deze beperkingen moeten worden weggewerkt om de verdere ontwikkeling van 

zowel de markt voor vervoersdiensten als de markt voor handel in gas te stimuleren en de 

bevoorradingszekerheid verder te garanderen. Het nieuwe regulatoire kader als gevolg van 

de implementatie van de Europese regelgeving en de gedragscode39, bepaalt dat de 

                                                 
38 Studie (F)110127-CDC-1035 over de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel voor transmissie van aardgas 
39 Koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie 
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beheerder van het gasvervoersnet een vervoersmodel ontwerpt dat de onafhankelijke 

reservatie van ingangs- en afnamecapaciteit mogelijk maakt, een virtueel handelspunt als 

marktplatform voor de handel van gas voorziet, marktgerichte balancingregels oplegt en de 

werking van de secundaire markt bevordert. 

De CREG heeft in overleg met Fluxys en de marktpartijen een stappenplan opgesteld dat 

moet leiden tot de realisatie van een nieuw vervoersmodel tegen eind 2012. De eerste helft 

van 2011 werden de basisprincipes voor het nieuwe vervoersmodel samen met de 

beheerder van het gasvervoersnet vastgelegd, uitgewerkt en impact ervan op de markt 

geëvalueerd. De tweede helft van 2011 werden deze basisprincipes vertaald naar 

operationele regels en bepalingen die, zoals voorzien in de gedragscode, worden 

vastgelegd in het standaard gasvervoerscontract, het toegangsreglement voor het 

gasvervoer, en het gasvervoersprogramma.  

De door CREG vooropgestelde principes die de basis moeten vormen voor het nieuwe 

vervoersmodel werden door Fluxys integraal overgenomen en reeds uitgewerkt in een 

eerste ontwerp van standaardcontract, toegangsreglement en gasvervoersprogramma.  

De invoering van een nieuw vervoersmodel zal de toegang tot het gasvervoersnet 

aanzienlijk vereenvoudigen en verbeteren en dit niet enkel voor leveranciers maar ook voor 

eindgebruikers. Het nieuwe vervoersmodel zal de handel in gas mogelijk maken door de 

creatie van een centrale handelsplaats waar Fluxys eveneens gas zal aankopen en 

verkopen ter ondersteuning van zijn balanceringsbehoeften.  

De door de CREG vooropgestelde basisprincipes werden in de loop van 2011 in overleg met 

de marktpartijen en Fluxys uitgediept. Het nieuwe vervoersmodel voldoet aan de 

vooropgestelde basisprincipes. Bovendien werd in de tweede helft van 2011 op basis van dit 

raamwerk een eerste set van concrete operationele regels opgesteld. Deze werden eind 

november 2011 ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd. De resultaten gaan dus 

verder dan de vooropgestelde doelstelling met de actie : niet enkel werden de basisprincipes 

geïmplementeerd maar deze werden reeds uitgewerkt in concrete regels en documenten nl. 

het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het aardgasvervoersprogramma. 

 

 

                                                                                                                                                        
voor gas en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de 
algemene voorwaarden voor de levering van gas en de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen 
voor gas. 
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33) De standaardcontracten van Fluxys bestuderen en goedkeuren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Aansluitend op de beslissing40 van de CREG van oktober 2011 heeft Fluxys in november 

2011 een nieuwe aanvraag tot goedkeuring van het standaard opslagcontract, het 

toegangsreglement voor opslag en het opslagprogramma bij de CREG ingediend. 

De CREG heeft vastgesteld dat deze nieuwe aanvraag rekening houdt met de opmerkingen 

en aanbevelingen uit haar beslissing. De CREG geeft in haar beslissing41 van november 

2011 haar goedkeuring aan het voorgestelde standaard opslagcontract, het 

toegangsreglement voor opslag en het opslagprogramma.  

Op vraag van de CREG heeft Fluxys het door de CREG in 2010 goedgekeurde standaard 

aansluitingscontract aangepast om het in overeenstemming te brengen met een aantal 

bepalingen zoals vastgelegd in de gedragscode. Belangrijkste aanpassing is de aanpassing 

van de bepaling betreffende de verplichting die de beheerder van het gasvervoersnet heeft 

inzake kwaliteit en druk ten overstaan van de eindafnemer. 

De door de CREG vooropgestelde principes die de basis moeten vormen voor het nieuwe 

vervoersmodel werden reeds uitgewerkt in een eerste ontwerp van standaardcontract 

waarover de marktpartijen werden geconsulteerd. 

De standaardcontracten, die de basisdocumenten vertegenwoordigen van het door de 

CREG uitgetekende nieuwe vervoersmodel, zullen verplicht door alle netgebruikers moeten 

worden ondertekend. Door de goedkeuring van de CREG is een eerste steen gelegd van 

een regulatoir kader van openbare orde. Dit regulatoir kader, waarop de CREG toezicht 

houdt, garandeert dat op transparante wijze opslagdiensten aangeboden worden onder een 

regime van gereguleerde toegang voor derden (rTPA), waarbij de toegangsvoorwaarden 

openbaar zijn en voor alle partijen dezelfde zijn. De implementatie van het vervoersmodel 

verplicht Fluxys tot het voorleggen ter goedkeuring van een standaard gasvervoerscontract. 

Een eerste ontwerp werd reeds ter consultatie voorgelegd aan de markt. Het definitieve 

voorstel zal in de loop van 2012 ter goedkeuring aan de CREG worden overgemaakt. 

 

                                                 
40 Beslissing (B)111027-CDC-1120 over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het 
Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
41 Beslissing (B)11124-CDC-1127 over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het 
Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
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34) Zorgen voor de effectieve invoering van alle toegangsregels voorzien door de 

nieuwe gedragscode 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 
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verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De gedragscode was het startschot om de toegangsreglementen te ontwikkelen. Prioritaire 

aandacht werd gegeven aan het toegangsreglement voor opslag, wat in de beslissing42 van 

november 2011 tot een goedkeuring leidde van het voorgestelde toegangsreglement voor 

opslag. De urgentie in dit dossier werd aangegeven door de markt om zo vlug mogelijk met 

een nieuwe toegangsregeling te komen, op basis van een veiling van de beschikbare 

opslagcapaciteit. De veilingen konden eind 2011 van start gaan, maar zijn slechts afgesloten 

in  2012. Wel kan meegegeven worden dat alle capaciteit verkocht kon worden. 

Voor het overige, maar wel parallel met de ontwikkeling van het toegangsreglement voor 

opslag opdat alles op elkaar afgestemd zou blijven, heeft de CREG in overleg met Fluxys en 

de marktpartijen de basisprincipes voor de implementatie van een nieuw vervoersmodel 

uitgewerkt en als operationele regels in een toegangsreglement voor gasvervoer vastgelegd. 

De eerste ontwerpen van dit toegangsreglement werden na overleg met de marktpartijen, in 

gewijzigde vorm op 20 december 2011 ter consultatie gepubliceerd op de website van 

Fluxys. 

Zowel voor gasvervoer als voor LNG dient deze actie nog afgerond te worden. De 

ontwikkeling van de drie toegangsreglementen, vervoer, opslag en LNG, hangt samen met 

de periodiciteit van de modellen die ze mee moeten helpen verwezenlijken. Opslag was 

hierbij het meest dringende, om het nieuwe opslagseizoen van 2012 vóór te kunnen blijven. 

Vervoer hangt samen met de bespreking van het nieuwe entry/exit vervoersmodel en heeft 

als deadline eind 2012. LNG is minder dringend aangezien alle LNG-capaciteit in 2007 voor 

20 jaar is verkocht en er geen ingrijpende wijzigingen door Fluxys noodzakelijk worden 

geacht. Het niet volledig voltooien van deze actie heeft geen verder impact op andere acties. 

De implementatie van het vervoersmodel verplicht Fluxys tot het voorleggen ter goedkeuring 

van een toegangsreglement voor gasvervoer. Het definitieve voorstel zal in de loop van 

2012 ter goedkeuring aan de CREG worden overgemaakt. LNG houdt een onafhankelijke 

koers aan. 

                                                 
42 Beslissing (B)11124-CDC-1127 over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het 
Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
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35) Het gasvervoersprogramma van Fluxys voor het vervoer en de doorvoer van 

gas bestuderen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Sinds de publicatie in januari 2011 van de nieuwe gedragscode, kan de volledige aandacht 

gaan naar het opstellen van een volledig geïntegreerd gasvervoersprogramma, waar transit 

en lokaaltransport op een zelfde wijze aangepakt worden. De methodiek van “Subscription 

Period”, waarvan in het begin van het jaar nog sprake was, werd volledig afgevoerd. De 

implementatie van het nieuwe vervoersmodel geeft aanleiding tot het ontwerp van een 

pakket van vervoersdiensten die zullen worden aangeboden aan de netgebruikers.  

In het drieluik van standaardcontract, toegangsreglement en vervoersprogramma, is deze 

laatste de beschrijving van de aangeboden vervoersdiensten maar gaat intrinsiek hand in 

hand samen met de ontwikkeling van het toegangsreglement. De uiterste deadline is eind 

2012 en de procedure tot ontwikkeling van het vervoersprogramma ligt volledig op schema. 

Een consultatie is op 20 december 2011 van start gegaan. De uiteindelijke goedkeuring 

heeft nog niet plaatsgevonden en gaat hand in hand samen met het vervoersmodel en het 

toegangsreglement. De deadline is echter slechts eind 2012. 

36) Een overlegstructuur oprichten voor het overleg met de markt betreffende de 

uitwerking van een gedragscode 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In 2011 werd de basis gelegd voor een overlegplatform. Fluxys heeft grote inspanningen 

geleverd om de communicatie met de marktpartijen sterk te verbeteren. Alle documenten die 

Fluxys ter goedkeuring heeft voorgelegd in 2011 aan de CREG zijn tot stand gekomen na 

consultatie van de markt. Hierbij worden de verschillende betrokken marktpartijen actiever 

betrokken bij het tot stand komen van standaardcontracten, toegangsreglementen en 

dienstenprogramma’s. Deze opmerking geldt zowel voor Fluxys als de beheerder van het 

gasvervoersnet, als de beheerder van de opslaginstallatie en als de beheerder van de LNG-

installatie. Ze hebben elk voor hun activiteit een overlegplatform opgericht, wat maakt dat de 

marktpartijen binnen elk van deze beleidsdomeinen, de door Fluxys voorgestelde regels, 

documenten en nieuwe systemen voorafgaandelijk kunnen evalueren.  
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Echter nu reeds heeft de CREG van enkele marktpartijen voorstellen gekregen om de 

communicatie te bevorderen en de structuur bij te sturen. De CREG zal deze voorstellen 

onderzoeken en in overleg met Fluxys de werking van het overlegplatform bijsturen waar 

nodig. 

Het overleg van Fluxys met de marktpartijen gebeurt nu op structurele wijze. Op basis van 

voorstellen van marktpartijen, zal de CREG Fluxys aanmanen om het overleg verder te 

bevorderen en beter te structureren. 

37) Het opslagprogramma en de regels betreffende de toegang tot de 

opslaginstallaties van gas bestuderen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Met betrekking tot de opslag voorziet de gedragscode, op analoge wijze als voor vervoer, de 

invoering en goedkeuring van een standaardcontract, toegangsreglement en 

opslagprogramma. Dit laatste is de beschrijving van de aangeboden opslagdiensten, wat 

intrinsiek hand in hand samengaat met de ontwikkeling van het toegangsreglement voor 

opslag. Zoals aangegeven in actienummer nr. 34, werd prioritair aandacht gegeven aan het 

opslagprogramma, wat in de beslissing43 van november 2011 tot een goedkeuring leidde 

van het voorgestelde opslagprogramma van Fluxys.  

De urgentie in dit dossier werd aangegeven door de markt om zo vlug mogelijk met een 

nieuwe set aan diensten te komen voor de introductie van het nieuwe opslagjaar in 2012. 

Zowel lange termijn als korte termijn diensten werden door Fluxys uitgewerkt, die dan op 

basis van een veiling aan de man werden gebracht. Het opslagprogramma werd 

goedgekeurd in november 2011 en alle beschikbare capaciteit werd daaropvolgend verkocht 

aan de geïnteresseerde marktpartijen, op niet-discriminatoire en transparante basis. 

De veilingen werden eind 2011 aangekondigd, en hebben plaatsgevonden in januari 2012. 

Wel kan meegegeven worden dat alle diensten, zowel deze op lange termijn als op korte 

termijn, verkocht konden worden. 

 

 

                                                 
43 Beslissing (B)11124-CDC-1127 over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het 
Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
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38) Het programma voor de LNG-terminalling, de regels betreffende de toegang tot 

de installaties en het aantal slots bestuderen alsook de secundaire markt 

organiseren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Met het oog op de voorbereiding van een Open season in verband met de mogelijke 

uitbreiding van de terminal van Zeebrugge heeft de CREG gewerkt aan een ontwerp van 

terminallingprogramma, voorgesteld door Fluxys LNG, samen met een ontwerp van 

toegangscode en van standaard terminallingcontract. 

Ongeacht de talrijke opmerkingen van de CREG in verband met het terminallingprogramma, 

heeft Fluxys LNG de Open season opgestart en heeft er voorlopige regulatoire documenten 

aan toegevoegd. Deze Open season beoogde een uitbreiding van de capaciteiten van de 

LNG-terminal van Zeebrugge, voornamelijk door een stijging van het aantal slots (alsook van 

de bijkomende opslag en sendout). 

Vervolgens, en op verzoek van de CREG, heeft Fluxys LNG een raadpleging in verband met 

het terminallingprogramma, de toegangscode en het standaard terminallingcontract 

opgestart. De opmerkingen van de markt werden verzameld. Fluxys herziet momenteel de 

regulatoire documenten. Gezien de evolutie van de LNG-markt heeft Fluxys LNG begin 2012 

besloten om de Open season opnieuw op te starten door de nadruk te leggen op 

bijkomende aanlegrechten en bijkomende opslag en sendouts. Dit zou kunnen leiden tot 

nieuwe terminallingdiensten (bijvoorbeeld de organisatie van de secundaire markt) en 

bijgevolg tot nieuwe regulatoire documenten. 

39) Het aanbod van vervoerscapaciteit van gas opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In de regulering van de netbeheerder draait alles om vervoerscapaciteit : gereguleerde 

toegang voor derden, niet-discriminerende toewijzing van capaciteit, gereguleerde tarieven 

voor capaciteit, congestiebeleid, efficiënte investeringen in capaciteit, enz. In dit geheel 

wordt te vaak voorbij gegaan aan wat nu eigenlijk de capaciteit van een netwerk bepaalt en 

hoe capaciteiten berekend worden. Op een geïnterconnecteerd en vermaasd gasnetwerk 

met een grote diversiteit tussen gasverbruikers, vervoersdiensten en netgebruikers worden 
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de capaciteitsberekeningen sterk bepaald door de gedragsfactoren van zowel de 

netbeheerder als de netgebruikers. 

De CREG heeft een studie44 daarover gemaakt. Deze studie tracht het begrip 

vervoerscapaciteit meer inzichtelijk te maken ten behoeve van een meer accurate 

berekening van de beschikbare capaciteitshoeveelheid en de opvolging van de benutting 

van het netwerk. Er wordt een schema voorgesteld voor de berekening van de 

vervoerscapaciteit dat een invulling beoogt van de heersende lacune in de regelgeving. Op 

deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de implementatie van het 3de pakket. Er 

wordt in eerste instantie gekeken naar richtlijnen voor de berekening van de vaste fysische 

capaciteit op de interconnectiepunten aan de grens voor toegang tot het gasvervoersnet van 

België. De studie geeft tot slot inzichten over de groeiende divergentie tussen contractueel 

en fysisch netgebruik en reikt richtsnoeren aan voor de netbeheerder om gepast op te 

treden met het oog op een efficiënt netbeheer. Eén van de uitdagingen bestaat erin om een 

efficiënte mix te vinden tussen investeren in infrastructuur, de beheersing van de vraag, de 

aanwending van beheersmogelijkheden via de netgebruikers en een dienstenaanbod dat 

steeds meer op maat van de wensen van de netgebruikers wordt afgestemd. Het is deze 

geïntegreerde benadering die leidt tot een efficiënte creatie van capaciteit voor toegang tot 

het gasvervoersnet. Deze studie en acties worden verwerkt in de opstelling van het nieuw 

vervoersmodel en worden gemonitord zodra dit vervoersmodel geïntroduceerd wordt. 

40) Het tienjarig ontwikkelingsplan van Fluxys opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft het « Investeringsplan gasnetwerk 2011-2021 » geanalyseerd dat Fluxys in 

juni 2011 heeft afgerond. Dit investeringsplan heeft grote weerslag op het aanbod van 

vervoersdiensten (voorkomen van congestie en de marktwerking) en de 

bevoorradingszekerheid. De invoering van het nieuw vervoersmodel onder toezicht van de 

CREG is voorzien tegen einde 2012. In dit model vervalt de relatie tussen entrypunt en 

exitpunt en vervalt het onderscheid tussen binnenlands vervoer en doorvoer van grens tot 

grens. Daarnaast is er vanuit een Europese impuls een groeiende aandacht voor een betere 

afstemming van de fysieke vervoersmogelijkheden aan beide zijden van de 

grensoverschrijdende interconnectiepunten. Dit vereist een grotere samenwerking tussen 

naburige netbeheerders. Ook aan de kant van de netgebruikers zijn er duidelijke 

                                                 
44 Studie (F)110331-CDC-1055 over. de berekening van capaciteit voor toegang tot het aardgasvervoersnet 
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ontwikkelingen waarneembaar die leiden tot herschikkingen van hun portefeuille van 

vervoerscontracten. Er is bijvoorbeeld een verschuiving waarneembaar naar meer 

vervoersdiensten op korte termijn en het belang van netbalancering en flexibiliteit op het 

gasnet nemen toe. Dit onder meer onder impuls van gasgestookte elektriciteitscentrales die 

worden ingezet indien hernieuwbare energie een beperkte productie kent. Voorts legt de 

Verordening 994/201045 op die een invloed hebben op het investeringsbeleid van Fluxys en 

moeten er middelen gereserveerd worden voor incidentsituaties. Deze elementen vereisen 

een hervorming van het investeringsmodel en een aangepast investeringstraject. Er is een 

samenwerking tussen Fluxys en de CREG om het investeringmodel aan te passen aan de 

wijzigende omstandigheden. Ondertussen kan gesteld worden dat de bestaande 

infrastructuur en de voorziene investeringen toereikend zijn om het gasvervoer volgens de 

vervoerscontracten van de netgebruikers te realiseren en dit op basis van huidige 

vooruitzichten.  

41) De ontwikkelingsprojecten in verband met de opslagcapaciteiten van gas 

opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Het investeringsplan van Fluxys voorzag een stapsgewijze verhoging van het werkvolume 

van de ondergrondse opslaginstallatie te Loenhout van 600 Mm³ in 2007 naar 700 Mm³ in 

2011. Tezelfdertijd zouden de injectiecapaciteit en de uitzendcapaciteit verhoogd worden. 

Dankzij de gerealiseerde capaciteitsverhoging kan bijkomende opslagcapaciteit ter 

beschikking gesteld worden van de netgebruikers en de eindklanten. 

De CREG volgt deze stapsgewijze capaciteitsverhoging op. De extra diensten die hiermee 

kunnen aangeboden worden, werden mee opgenomen in de ontwikkelingen over het 

standaardcontract, het toegangsreglement en het opslagprogramma. 

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

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De Open season werd met succes afgesloten. De reserveringen van vervoerscapaciteit voor 

                                                 
45 Verordening 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. 
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gas naar het Groothertogdom Luxemburg werden formeel in contracten opgenomen. 

Bovendien heeft Fluxys een aanvraag tot vervoersvergunning ingediend bij de AD Energie in 

verband met de vervanging van 15 stukken leiding tussen Ben-Ahin en Pétange, onder 

andere om in de behoefte aan capaciteit te voorzien naar aanleiding van de Open season. 

De CREG heeft een positief advies geformuleerd in verband met deze aanvraag tot 

vervoersvergunning. De werkzaamheden zijn gepland van maart tot september 2012. 

43) De Open Season voor de uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge 

opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Zoals eerder vermeld heeft Fluxys in 2011 op basis van voorlopige documenten een Open 

season betreffende de mogelijke uitbreiding van de terminal van Zeebrugge opgestart. Uit 

de resultaten van de Open season blijkt dat de belangstelling voor deze uitbreiding beperkt 

is, maar ook dat er nood is aan goedgekeurde en betrouwbare regulatoire documenten, 

zoals de CREG al had benadrukt. 

44) De ontwikkeling van de LNG-terminal van Zeebrugge opvolgen en bestuderen 

alsook de rol ervan in de bevoorrading en de liquiditeit van de Belgische 

gasmarkt 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Zoals hierboven aangegeven blijkt uit de resultaten van de Open season in verband met een 

tweede uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge dat de belangstelling voor een 

dergelijke uitbreiding beperkt is. De CREG blijft de mogelijke en toekomstige ontwikkelingen 

van dit project opvolgen, onder andere de heropstarting van de Open season in 2012 en de 

opstelling van regulatoire documenten die de mogelijke nieuwe diensten weerspiegelen. 

Deze documenten moeten conform zij aan de gedragscode. 

45) Een advies formuleren betreffende de aanvragen van vrijstelling van de 

toegangsregels van derden tot het gasnet 

Zonder voorwerp      
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Geen enkele nieuwe aanvraag werd in 2011 ingediend. Bijgevolg heeft de CREG geen 

enkel dossier moeten behandelen. 

46) De versterking van de noord/zuid-as van het Belgische gasvervoersnet 

opvolgen en bestuderen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De resultaten van de gecoördineerde Open season voor de nieuwe grensoverschrijdende 

Noord-Zuid-capaciteit was zeer succesvol. De bindende fase van de Open season leverde 

begin 2009 een pakket van contracten voor bijna 10 Mia m³ per jaar ofwel zowat 1.207.259 

m³(n)/h/j. Op dat moment werd een groots project aangekondigd voor de aanleg van een 

Noord/Zuid-as die de vTn-leiding verbindt met Blaregnies en bijkomende compressie te 

Winksele die nodig zouden zijn om de extra vervoersvraag op te vangen. Ook de CREG was 

positief over dit resultaat en de beoogde investeringen.  

Midden 2010 heeft de CREG echter haar bezorgdheden geuit over het feit dat een reeks van 

uitstapregelingen en herschikkingen van bestaande vervoerscontracten tot gevolg kunnen 

hebben dat de beoogde investeringen niet langer meer nodig zijn. In augustus 2011 heeft de 

CREG dit verder onderzocht toen duidelijk werd uit het nieuw investeringsplan van Fluxys 

dat de reeds afgezwakte investering van een nieuwe leiding van Winksele tot St. Amand niet 

langer meer voorzien werd. Uit dit onderzoek van de CREG is gebleken dat de 

herschikkingen in de vervoerscontracten van die aard zijn dat Fluxys in principe de nieuwe 

vervoerscontracten die voortvloeien uit de Noord-Zuid open season kan realiseren zonder 

het netwerk bijkomend te versterken. De herschikkingen en de uitstapregelingen waar de 

bevrachters zich op beroepen vragen evenwel verdere analyse naar conformiteit met de 

regels en wetgeving. Dit wordt verder uitwerkt in het kader van de invoering van een 

standaard vervoerscontract. 

47) De mogelijke verbinding tussen de LNG-terminal van Duinkerke en het 

Belgische gasvervoersnet opvolgen en bestuderen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Naar aanleiding van de beslissing van EDF in juni 2011 om daadwerkelijk over te gaan tot 

de bouw van een LNG-terminal te Duinkerke, kon er worden overgegaan tot de bindende 



 

59 / 135 

fase van de marktbevraging voor vervoerscapaciteit van Frankrijk naar België. Deze 

bevraging zal duidelijk maken of het gezamenlijke project van Fluxys/GRTgaz-project om 

een nieuwe onderlinge verbinding te bouwen ter hoogte van Veurne kan rekenen op 

voldoende interesse van de markt. In nauwe samenwerking met de CREG en de Franse 

regulator CRE zijn Fluxys en GRTgaz begin december 2011 gestart met de gecoördineerde 

Open season. Indien de bevraging voldoende vervoerscontracten oplevert, wordt er 

overgegaan tot de bouw van de nieuwe interconnectie die in gebruik zou kunnen worden 

genomen vanaf 1 november 2015, gelijktijdig met de indienststelling van de LNG-terminal te 

Duinkerke. De nieuwe grensoverschrijdende verbinding zal toelaten om voor de eerste keer 

niet-geodoriseerd gas fysisch te vervoeren van Frankrijk naar België.  

Deze nieuwe onderlinge verbinding zal vervoerscapaciteit voor gas aanbieden vanaf de 

LNG-terminal te Duinkerke en het Franse marktplatform PEG Nord naar België, en vanuit 

België naar andere markten in Noordwest-Europa. Ze zal maximaal tot 8 à 12 miljard 

kubieke meter gas per jaar kunnen overbrengen naar België.  

De CREG heeft in 2011 een regulatoir kader uitgewerkt opdat Fluxys op Franse bodem 

vervoerscapaciteit zou kunnen aanbieden aan de markt vanaf de LNG-terminal te Duinkerke 

tot aan de Belgische grens ter hoogte van Veurne. De CREG heeft toezicht gehouden en 

gecoördineerd met de Franse regulator CRE opdat de bindende fase van de Open season 

voor de mogelijke bouw van het nieuw grensoverschrijdend interconnectiepunt tussen 

Frankrijk en België gelanceerd zou kunnen worden begin december 2011. 

Voorliggende actie heeft bovendien geleid tot een innovatie op regulatoir vlak. De CREG 

heeft een regulatoir kader uitgewerkt voor de commercialisering door Fluxys van 

vervoersdiensten richting België vanaf de LNG terminal te Duinkerke. Dit schema waarbij 

Fluxys reeds vervoersdiensten aanbiedt vanaf een punt in het buitenland, 

grensoverschrijdend, naar een punt op het netwerk van Fluxys, waarbij de netgebruiker niet 

langer acties moet nemen op het interconnectiepunt, is een vernieuwend resultaat van dit 

project en levert een regulatoir schema op dat vatbaar is voor eventuele toepassing op 

andere interconnectiepunten. Dit om de marktintegratie te bevorderen en de 

markttoegankelijkheid te vergemakkelijken. 

De voorziene investering is een pilootproject dat inspeelt op de Europese koers van 

grensoverschrijdende samenwerking en koppeling tussen aanliggende netwerken. In de 

eerste helft van 2012 zijn de resultaten van de bindende fase van de Open season bekend 

en zal het bijhorende investeringsproject, indien er voldoende marktvraag is, worden 

uitgewerkt. 
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Doelstelling nr. 6: De toegang tot het elektriciteitstransmissienet en de optimale 

werking van de markt van capaciteiten van de elektriciteitstransmissie garanderen 

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

Eind 2011 stelt de CREG vast dat één actie betere resultaten dan verwacht heeft 

opgeleverd en dat zes acties volledig werden verwezenlijkt. Van deze zes acties bleek 

één enkele actie gedeeltelijk zonder voorwerp te zijn en voor de rest volledig 
verwezenlijkt te zijn. 

 

48) De algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten alsook de 

wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke en van toegang tot het net van Elia bestuderen en 

goedkeuren 

Aansluitingscontract: 

Zonder voorwerp      
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Doelstelling nr. 6: De toegang tot het elektriciteitstransmissienet en de optimale werking 

van de markt van capaciteiten van de elektriciteitstransmissie garanderen 
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Wat betreft het aansluitingscontract heeft Elia in 2011 geen wijzigingen voorgesteld aan de 

goedgekeurde algemene voorwaarden van dit contract. 

Toegangsverantwoordelijke-contracten (ARP-contracten): 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Deze goedkeuringsbevoegdheid van de CREG hangt af van de indiening door Elia van een 

voorstel tot wijziging van de algemene voorwaarden van het ARP-contract. Zoals verwacht 

door de CREG heeft Elia geen aanvraag tot wijziging in verband met de nieuwe regels op 

het vlak van veiling op lange termijn, van de marktkoppeling in D-1 in de regio centraal-west 

Europa en van het regionale intraday-mechanisme bij de CREG ingediend.  

Elia heeft echter in 2011 tot tweemaal toe een aanvraag tot wijziging van de algemene 

voorwaarden ingediend bij de CREG teneinde elementen in te voeren die in het kader van 

het tariefvoorstel 2012 – 2015 werden aangehaald. Het eerste verzoek tot wijziging gaf 

aanleiding tot een beslissing46 aan de hand waarvan de CREG heeft geweigerd dit voorstel 

tot wijziging goed te keuren omdat het ging over elementen die in het kader van het 

tariefvoorstel 2012 – 2015 werden behandeld. Op het ogenblik van de beslissing werd dit 

tariefvoorstel echter nog bestudeerd door de CREG. Indien de CREG zich binnen de 

wettelijke termijn over dit voorstel tot wijziging van de algemene voorwaarden van de ARP-

contracten had uitgesproken, dan zou zij vooruitgelopen zijn op de 

beoordelingsbevoegdheid waarover zij in het kader van dit tariefvoorstel beschikt. De 

tweede aanvraag tot wijziging van de algemene voorwaarden van de ARP-contracten werd 

ingediend nadat de CREG haar tariefbeslissing 2012 – 2015 had aangenomen en gaf 

aanleiding tot een tweede beslissing47. Aan de hand van deze tweede beslissing heeft de 

CREG dit voorstel tot wijziging goedgekeurd omdat het overeenstemde met de beslissing 

inzake de goedkeuring van de tarieven voor 2012 – 2015. 

De wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke maakt de invoering van de noodzakelijke maatregelen voor een 

correcte toepassing van het tarief voor de instandhouding en het herstel van het individuele 

evenwicht van de toegangsverantwoordelijken en, meer bepaald, van de component van het 

voorgestelde tariefmechanisme in verband met de volume fee, uitvoerbaar. 

                                                 
46 Beslissing (B)111110-CDC-1125 over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 
toegangsverantwoordelijke voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
47 Beslissing (B)120112-CDC-1135 over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 
toegangsverantwoordelijke voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
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Toegangscontract. 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Deze goedkeuringsbevoegdheid van de CREG hangt ook af van de indiening door Elia van 

een voorstel tot wijziging van de algemene voorwaarden van het toegangscontract. 

Elia heeft in 2011 tot tweemaal toe een aanvraag tot wijziging van de algemene 

voorwaarden van het toegangscontract ingediend bij de CREG teneinde elementen in te 

voeren die in het kader van het tariefvoorstel 2012 – 2015 werden aangehaald. Het eerste 

verzoek tot wijziging gaf aanleiding tot een beslissing48 aan de hand waarvan de CREG 

heeft geweigerd dit voorstel tot wijziging goed te keuren omdat het ging over elementen die 

in het kader van het tariefvoorstel 2012 – 2015 werden behandeld. Op het ogenblik van de 

beslissing werd dit tariefvoorstel echter nog bestudeerd door de CREG. 

De tweede aanvraag tot wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten 

werd ingediend nadat de CREG haar tariefbeslissing 2012 – 2015 had aangenomen en gaf 

aanleiding tot een tweede beslissing49. Aan de hand van deze tweede beslissing heeft de 

CREG dit voorstel tot wijziging goedgekeurd omdat het overeenstemde met de beslissing 

inzake de goedkeuring van de tarieven voor 2012 – 2015. 

De wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten maken zowel de 

nieuwe tarieven voor toegang tot het net, gebaseerd op het geïnjecteerd vermogen, als de 

vrijstelling daarvan voor de categorie van gebruikers bedoeld in het tariefvoorstel dat Elia op 

30 juni 2011 ter goedkeuring aan de CREG heeft voorgelegd, als de nieuwe tarieven voor 

ondersteunende diensten eveneens op basis van de geïnjecteerde energie, uitvoerbaar. 

49) Een advies formuleren met betrekking tot het ontwikkelingsplan van het 

elektriciteitstransmissienet 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Het ontwikkelingsplan van het elektriciteitstransmissienet dekt een periode van 10 jaar en 

moet om de vier jaar worden uitgewerkt of bijgewerkt. Het bevat een gedetailleerde raming 
                                                 
48 Beslissing (B)111110-CDC-1126 over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten 
voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
49 Beslissing (B)120112-CDC-1136 over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten 
voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
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van de behoeften aan transmissiecapaciteit. Daarnaast bepaalt het ontwikkelingsplan het 

investeringsprogramma dat de transmissienetbeheerder moet uitvoeren en houdt rekening 

met de nood aan een adequate reservecapaciteit en met de projecten van 

gemeenschappelijk belang aangeduid door de instellingen van de Europese Unie op het 

vlak van trans-Europese netten. In deze context heeft de CREG in oktober 2010 een advies 

uitgebracht over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2010-2020 van Elia. 

Niettegenstaande het 3de pakket op dat ogenblik nog niet was omgezet, heeft de CREG, in 

het kader van de 3de elektriciteitsrichtlijn hierbij ook de samenhang beoordeeld tussen het 

ontwikkelingsplan en de finale versie van 28 juni 2010 van het pilootproject van het tienjarig 

niet-bindend netontwikkelingsplan voor de Gemeenschap dat door ENTSO-E werd 

opgesteld. De CREG stelde hierbij vast dat het ontwikkelingsplan op enkele afwijkingen na 

die verklaard kunnen worden door het tijdsverschil tussen beide plannen, in 

overeenstemming was met het netontwikkelingsplan van ENTSO-E. 

Overeenkomstig de wettelijke procedure organiseerde Elia van mei tot juli 2011 een publieke 

consultatie over de ontwerptekst van zijn federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 en de 

begeleidende milieueffectenbeoordeling van het plan. Na analyse van alle opmerkingen 

heeft Elia de opmerkingen in aanmerking genomen die een weerslag kunnen hebben op de 

definitieve versie van het plan. 

De definitieve versie van het ontwikkelingsplan werd in het najaar 2011 overhandigd aan de 

DG Energie die een verklaring heeft opgesteld. Op grond van deze verklaring heeft de 

Minister het ontwikkelingsplan 2010-2020 op 14 november 2011 goedgekeurd. Door de 

goedkeuring van het ontwikkelingsplan door de Minister, ligt het investeringsprogramma vast 

dat bindend door de netbeheerder moet worden uitgevoerd. 

50) Het voorstel van Elia betreffende de primaire, secundaire en tertiaire reserves 

voor 2012 goedkeuren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Overeenkomstig het technisch reglement50 moet Elia het primaire, secundaire en tertiaire 

reservevermogen dat bijdraagt tot het waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en 

de efficiëntie van het transmissienet in de regelzone evalueren en bepalen. Zij moet haar 

                                                 
50 Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe 
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evaluatiemethode en het resultaat ervan ter goedkeuring voorleggen aan de CREG. 

In mei 2011 heeft de CREG in een beslissing51 het voorstel van Elia betreffende de methode 

voor de evaluatie van het primaire, secundaire en tertiaire reservevermogen, alsook het 

resultaat van de toepassing ervan voor 2012, goedgekeurd. De CREG heeft in het kader van 

deze beslissing echter overwegingen geformuleerd die onder andere betrekking hebben op 

een verbetering van de nieuwe voorgestelde evaluatiemethode, op de behoefte om andere 

gegevens te verzamelen teneinde deze methode beter te benutten, op de noodzaak van Elia 

om tijdens elke periode van het jaar te beschikken over volumes die overeenkomen met de 

beslissingen van de CREG, op de noodzaak van Elia om te beschikken over gegevens in 

verband met het geheel van de intermitterende productie in België, met inbegrip van de 

productie geïnjecteerd in de netten van de DNB’s, op de internationale uitbreiding van de 

activering van bepaalde reserves, op de deelname van nucleaire eenheden en van 

industriële klanten aan de reserves en op de behoefte aan controle van de kwaliteit van de 

regeling van de zone ten gevolge van de invoering van de nieuwe methode voor de 

evaluatie van de nodige volumes. De goedgekeurde volumes zijn van toepassing vanaf 

1 januari 2012. 

51) Het rapport van Elia betreffende de reserves in 2010 analyseren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Eind maart 2011 heeft Elia het monitoringverslag betreffende de reservering en de activering 

van de primaire, secundaire en tertiaire reserves in 2010 overgemaakt aan de CREG. De 

CREG heeft het ontvangen verslag geanalyseerd en heeft Elia gevraagd om enkele punten 

te verduidelijken. Tijdens de bestudering van het voorstel van Elia betreffende de 

reservevolumes nodig in 2012 werd rekening gehouden met de resultaten van de analyse. 

52) Het voorstel van regels ter compensatie van de kwartuuronevenwichten voor 

2012 goedkeuren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De transmissienetbeheerder heeft de taak om het evenwicht tussen vraag en aanbod van 

                                                 
51 Beslissing (B)110519-CDC-1056 over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling 
van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2012 
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elektrisch vermogen in de regelzone te bewaken, te handhaven en desgevallend te 

herstellen, onder meer ten gevolge van eventuele individuele onevenwichten die worden 

veroorzaakt door de verschillende toegangsverantwoordelijken. Overeenkomstig het 

technische reglement moet ELIA een voorstel van werkingsregels van de markt voor de 

compensatie van de kwartuuronevenwichten ter goedkeuring voorleggen aan de CREG. 

In december 2011 heeft de CREG het voorstel van Elia voor 2012 goedgekeurd52. Het 

voorgestelde mechanisme is op 1 januari 2012 in werking getreden. 

Tijdens het eerste semester van 2011 hebben de CREG en Elia met elkaar overlegd 

teneinde het mechanisme ter compensatie van de onevenwichten te doen evolueren, terwijl 

dit oorspronkelijk niet gepland was. Dit overleg heeft enerzijds geleid tot het tariefvoorstel 

van Elia, meer bepaald tot het tarief ter compensatie van de kwartuuronevenwichten 

(overgang naar een tarief van het type “single marginal price”), en anderzijds tot de 

beslissing in verband met de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartuuronevenwichten (evolutie van de vergoeding voor de activering van de secundaire 

reserve). 

53) De opvolgingsrapporten van de compensatie van de kwartuuronevenwichten 

analyseren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG ontvangt van Elia monitoringverslagen met betrekking tot de compensatie van de 

kwartuuronevenwichten. Deze rapporten worden maandelijks opgestuurd voor de opvolging 

van de compensatie van het kwartuuronevenwicht en worden ook trimestrieel opgestuurd 

voor de opvolging van de compensatie van de individuele kwartuuronevenwichten van de 

toegangsverantwoordelijken tot het net. 

Op 31 december 2011 beschikte de CREG over de maandelijkse verslagen van de eerste 

tien maanden van 2011 en over de trimestriële verslagen van de eerste zes maanden. De 

CREG heeft deze verslagen geanalyseerd. Ze heeft rekening gehouden met de resultaten 

van haar analyses om de beslissingen te nemen die in de voornoemde acties nr. 50 en 52 

worden vermeld. 

 

                                                 
52 Beslissing (B)111222-CDC-1132 over het voorstel van de N.V. Elia SYSTEM OPERATOR betreffende de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012. 
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54) Nadenken over de evolutie van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Wat betreft de evolutie van het Europese regulatoir kader heeft de CREG, binnen de 

ERGEG, de leiding over de opstelling van de richtlijnen betreffende de toewijzing van 

capaciteiten en het congestiebeheer die ACER in juli 2011 heeft gepubliceerd. De CREG 

heeft ook meegewerkt aan de uitwerking van richtlijnen voor de aansluiting op het net en 

voor de leiding van de handelingen die ook in 2011 werden gepubliceerd. Tot slot heeft ze 

ook deelgenomen aan de uitwerking van de toekomstige richtlijnen in verband met de 

balancing. Bovendien staat de CREG, via ACER, sinds eind 2011, in voor de opvolging van 

de opstelling door ENTSO-E van de netwerkcodes in verband met de toewijzing van 

capaciteiten en het congestiebeheer. 

De bemerkingen en werkzaamheden in verband met het ontwerp van de markten kwamen 

tot stand in het kader van de pricing van de transmissiecapaciteit voor de intra-day 

toewijzing van capaciteit, de invoering van een koppeling gebaseerd op de stromen in J-1, 

de evolutie van het balancingmechanisme en tot slot de studie opgestart door de CWE-

netbeheerders (Central West Europe53) in verband met de afbakening van de aanbodzones. 

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van 

de Europese richtlijnen en netwerkcodes het technische reglement sterk zullen beïnvloeden. 

Doelstelling nr. 7: De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
transportnetbeheerders van elektriciteit en gas verzekeren 

Op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan dekte deze doelstelling één enkele 

actie. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat deze actie volledig werd verwezenlijkt. 

                                                 
53 De zone Central West Europe (CWE) omvat de Benelux, Duitsland en Frankrijk. 
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55) De toepassing van de regels van Corporate governance en van 

onafhankelijkheid door de transportnetbeheerders controleren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Het toezicht uitgeoefend door de CREG moet de onafhankelijkheid van de netbeheerders 

ten goede komen. 

Elektriciteit: 

De CREG bestudeerde het activiteitenverslag van het corporate governance-comité van Elia 

voor het jaar 2010. De CREG deelde een aantal bedenkingen mee met betrekking tot het 

verslag van de bezoeken die leden van het corporate governance-comité brachten aan 

verschillende klanten van Elia, waarop het corporate governance-comité van Elia een 

antwoord formuleerde. 

Het verslag van de Compliance Officer van Elia voor 2011 werd bestudeerd. De CREG heeft 

geen opmerkingen.  

De CREG heeft een eensluidend advies met betrekking tot de onafhankelijkheid van een 

onafhankelijke bestuurder van Elia uitgebracht. Zij heeft tevens eensluidende adviezen 

0

1

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Verwezenlijkt door CREG, 
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externe elementen

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan verwacht Zonder voorwerp

Doelstelling nr. 7: De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de transportnetbeheerders 

van elektriciteit en gas verzekeren
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uitgebracht met betrekking tot de onafhankelijkheid van de zeven herbenoemde 

onafhankelijke bestuurders. Wat betreft de mandaten van drie onafhankelijke bestuurders, 

heeft de CREG vastgesteld dat de duur van hun mandaten de maximale duur van 12 jaar 

bedoeld in artikel 526ter, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zal bereiken. Zij neemt 

nota van het feit dat deze onafhankelijke bestuurders ten laatste na deze twaalfjarige 

periode hun ontslag als onafhankelijke bestuurder binnen de raad van bestuur van de 

transmissienetbeheerder zullen indienen. 

Gas: 

De CREG bestudeerde het activiteitenverslag van het corporate governance-comité van 

Fluxys voor het jaar 2010. Ten gevolge van haar analyse inzake de samenstelling van de 

groep van onafhankelijke bestuurders op het vlak van kennis heeft de CREG aan Fluxys 

gevraagd om bij de eerstvolgende wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur 

rekening te houden met de vaststelling van de CREG dat de groep van onafhankelijke 

bestuurders evenwichtiger zou zijn samengesteld indien deze minstens één onafhankelijke 

bestuurder zou tellen die dankzij een diploma van ingenieur of op grond van technische 

ervaring vertrouwd is met de technische aspecten van de gassector. Tevens heeft de CREG 

zich geïnteresseerd getoond om de door het comité aangekondigde analyse van de 

onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders te ontvangen. De CREG heeft in 2011 

een eensluidend advies over de onafhankelijkheid van een onafhankelijke bestuurder van 

Fluxys verstrekt. 

In 2011 bleven de aandelen van Fluxys, via Fluxys G, voor de meerderheid in handen van 

Publigas. De aandeelhouderstructuur van de Fluxys-groep zal het voorwerp uitmaken van 

een onderzoek door de CREG in het kader van de certificering van de netbeheerder 

overeenkomstig het in de omzettingswet van 8 januari 2012 voorziene unbundlingsregime. 

 

De bepaling van de gedragscode die voorziet dat Fluxys het verslag van de 

Compliance Officer tegen 1 maart van elk jaar aan de CREG overmaakt, is in januari 2011 in 

werking getreden en heeft dus betrekking op de naleving van verbintenissen aangegaan 

tijdens het jaar vóór de opstelling van dit verslag. Indien men van Fluxys had geëist dat ze 

dit verslag tegen 1 maart 2011 had overgemaakt, dan zou men deze bepaling van de 

gedragscode met terugwerkende kracht hebben toegepast. 
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4.3 Monitoring van de transportnetten van elektriciteit en 
gas 

Dit derde activiteitendomein van de CREG heeft betrekking op de activiteiten in verband met 

de transportnetten waarop de CREG als zodanig geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar 

de verbetering van de transparantie, het aanbod en het gebruik van de 
transportcapaciteiten opvolgt en vergemakkelijkt. 

Doelstelling nr. 8: De transparantie, het aanbod en het gebruik van de capaciteiten 
van het gasvervoersnet verbeteren 

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

Eind 2011 stelt de CREG vast dat zes acties volledig werden verwezenlijkt en dat 

slechts één actie werd verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet kon worden 
voltooid omwille van externe elementen. 
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56) Werken aan de noodzakelijke aanpassingen van het toegangsmodel voor de L-

gasmarkt om de nodige mededinging op deze markt te introduceren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Ofschoon de CREG in 2011 niet betrokken is geweest tijdens de discussie met de overheid 

inzake de bevoorradingszekerheid op de L-gasmarkt, is er toch gewerkt aan een aantal 

aanpassingen die de werking van de L-gasmarkt verder verzekerden. In eerste instantie 

betreft het aanpassingen in Nederland, die GTS, de Nederlandse gasvervoersnetbeheerder, 

in staat stelde om aan de vraag naar vaste exit capaciteit naar de Belgische L-gasmarkt te 

voldoen. Een extra dienst werd afgesloten met enkele netgebruikers, een soort flow 

commitment dienst, waarbij onderbreekbare capaciteit als vast werd omgedoopt. Deze 

nieuwe ingreep zou op zijn minst het verschil in capaciteit tussen het Nederlandse niveau en 

het Belgische niveau tot 2014 moeten verhelpen. De CREG heeft hier, ten overstaan van dit 

Nederlandse proces, een bemiddelende en adviserende rol gespeeld ter ondersteuning van 

de NMa, de Nederlandse nationale regulator. 

Ten tweede werd formeel verder gewerkt aan het pilootproject rond de conversie van 

eindklanten rond het Albertkanaal. Overleg met de regionale regulatoren werd gehouden om 

de planning voor 2012 door te nemen en voor te bereiden. 

De goede verstandhouding met zowel buitenlandse en regionale regulatoren heeft de 

problematiek voorlopig beheersbaar gemaakt, doch nog niet volledig opgelost. Verdere 

afspraken dienen met Nederland gemaakt te worden, opdat ook tot ver na 2014 de werking 

van de L-gasmarkt is verzekerd. 

57) De regels van capaciteitstoewijzing bestuderen en eventueel de "Use it or 

loose it”- procedure (UIOLI) voor het vervoer van gas toepassen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft in overleg met Fluxys en de marktpartijen een stappenplan opgesteld dat 

moet leiden tot de realisatie van een nieuw vervoersmodel tegen eind 2012. De eerste helft 

van 2011 werden de basisprincipes voor het nieuwe vervoersmodel samen met de 

beheerder van het gasvervoersnet vastgelegd, uitgewerkt en impact ervan op de markt 

geëvalueerd. De tweede helft van 2011 werden deze basisprincipes vertaald naar 
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operationele regels en bepalingen die, zoals voorzien in de gedragscode, de basisprincipes 

voor de implementatie van een nieuw vervoersmodel worden, die na aanvaarding door de 

CREG, uitgewerkt worden in operationele regels die op hun beurt worden vastgelegd in een 

toegangsreglement voor gasvervoer. 

Het specifieke onderzoek dat hier ter sprake komt, heeft te maken met het congestiebeleid 

waarvan UIOLI het uithangbord is. De ingeslagen weg van de laatste jaren, zoals de 

methode van de Subscription Period, is echter verlaten en een eenduidiger aanpak op basis 

van veilingen is weerhouden. In het toegangsreglement wordt een volledig hoofdstuk 

voorzien betreffende congestiebeleid. 

Een aangepast congestiebeleid werd uitgewerkt en opgenomen in het ontwerp van 

vervoersreglement, eind 2011 ter consultatie voorgelegd.  

Het definitieve voorstel zal in de loop van 2012 ter goedkeuring aan de CREG worden 

overgemaakt. De CREG zal erover waken dat de principes zoals vastgelegd in de ACER 

Kaderrichtlijn “Toewijzing van Capaciteit” en in de Entso-G Netwerkcode “Toewijzing van 

Capaciteit”, alsook in de door DG ENER van de Europese Commissie uitgewerkte 

Procedures voor Congestiebeheer tijdig worden geïmplementeerd. De CREG werkt als 

actief lid mee aan het tot stand komen van de bovenvermelde documenten in overleg met de 

marktpartijen en Fluxys. 

58) Het Belgische balacingsysteem aan de Europese ontwikkelingen toetsen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Om het Belgische netwerk te laten samenwerken met de netwerken van de ons omringende 

landen, werden interconnectieovereenkomsten gesloten en afspraken gemaakt inzake 

gaskwaliteit, data uitwisseling, “matching” van nominaties, allocatieprocedures, enz. Nu de 

eerste verkennende gesprekken op Europees niveau werden opgestart, was de eerste 

uitdaging de ontwikkeling van een analoge visie op Europees niveau. In zijn rol als 

voorzitter, heeft de CREG hierover een consultatie mee begeleid gedurende augustus en 

september van 2011 onder de koepel van ACER, met als resultaat dat op Europees niveau 

een algemene ondersteuning gegeven wordt van de interoperabiliteitsproblematiek. De 

CREG heeft ook verder in de tweede helft van 2011 naar ondersteunend bewijsmateriaal 

gezocht (i.e. probleemidentificatieproces) om de vooropgestelde maatregelen te kunnen 

argumenteren. 
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De interoperabiliteit staat op de Europese agenda en loopt parallel met de visie die 

ontwikkeld werd in België gedurende de laatste tien jaar. De voorbereidende discussies 

hebben geleid tot het formele opstarten op 31 januari 2012 van de ontwikkeling op Europees 

niveau van de kernleidraad inzake interoperabiliteit. De CREG vertolkt hierin een 

leidinggevende rol als voorzitter van de Europese werkvergaderingen, die officieel ongeveer 

zes maanden zullen duren, om een einde te nemen in de zomer van 2012. 

59) De noden op het vlak van flexibiliteit bestuderen teneinde het evenwicht van 

het net van Fluxys te waarborgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De hervorming van de netbalancering naar een “market-based” balanceringssysteem vereist 

een herziene bepaling van de drempelwaarden en de fexibiliteitsmiddelen die Fluxys aan de 

markt biedt. Deze hervorming wordt ingegeven door de invoering van een entry/exit-

systeem. De invoering van dit nieuw vervoersmodel door netbeheerder Fluxys onder 

toezicht van de CREG is voorzien tegen het einde van 2012. In dit model vervalt de relatie 

tussen entrypunt en exitpunt en vervalt het onderscheid tussen binnenlands vervoer en 

doorvoer van grens tot grens. In dit kader herziet de CREG samen met Fluxys de nodige 

balanceringsmiddelen en de flexibiliteitsinstrumenten. Deze herzieningen worden 

opgenomen in het toegangsreglement voor gasvervoer van Fluxys. 

De echte behoeften aan flexibiliteit werden nog niet bepaald. De uitwerking en het behalen 

van de doelstelling, namelijk de bepaling van de behoeften van flexibiliteit voor de 

balancering van het netwerk, is afhankelijk van de hervorming van het vervoersmodel. Dit is 

lopende met eind 2012 als einddatum. Monitoring is vereist voor bijsturing en herziening van 

de balanceringsdrempels en –middelen zodra het nieuw vervoersmodel wordt ingevoerd. 

60) Procedures voor het beheer van incidenten op het net van Fluxys uitwerken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In aansluiting met de gedragscode54 overlegt de CREG met Fluxys over een plan voor 

                                                 
54 Koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie 
voor gas en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de 
algemene voorwaarden voor de levering van gas en de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen 
voor gas. 
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incidentenbeheer. Dit plan wordt opgenomen in het toegangsreglement voor gasvervoer. 

Deze problematiek heeft een extra dimensie gekregen door het verschijnen van EU 

Verordening 994/201055. Door de implementatie van deze Verordening, is een 

samenwerking ontstaan met de AD Energie, dat aangeduid is als bevoegde instantie. Deze 

elementen worden opgenomen in het toegangsreglement voor gasvervoer van Fluxys. 

Een monitoring is vereist voor bijsturing en herziening zodra het nieuw vervoersmodel wordt 

ingevoerd (tegen einde 2012). Verdere acties zijn nodig om afstemming te waarborgen met 

de plannen en acties die de AD Energie zal voorzien als bevoegde instantie voor de 

operationalisering van Verordening 994/2010. 

61) De regionale integratie van de gasmarkten van de regio noord/noordwest 

Europa bevorderen en de bepalingen van het derde Europese 

wetgevingspakket naleven 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De regionale initiatieven, en met name het Noordwest Regionaal Initiatief, heeft onder 

impuls van de coördinerende rol van ACER, structurele wijzigingen ondergaan. Zo werden 

vertegenwoordigers van de lidstaten dichter bij het proces betrokken door specifiek voor hen 

informatiesessies te houden. Hiermee werd een leemte opgevangen die het Pentalateraal 

Forum voor gas had achtergelaten. Deze laatste heeft niet meer vergaderd in 2011. 

Gedurende dit proces, werd de nadruk gelegd op de ontwikkeling van inzichten met 

betrekking tot de Europese kernleidraden. Overheden zullen op het einde van dit proces, 

gevraagd worden om deze kernleidraden als afdwingbare regels te aanvaarden in het 

comitology proces. De vroege betrokkenheid wordt door de afgevaardigden van deze 

overheden dan ook in dank aanvaard. 

Een bijkomende activiteit had betrekking op de analyse en opvolging van het 

transparantieniveau in de regio. Hiertoe keurde de CREG voor België reeds door middel van 

een beslissing56 de relevante punten goed waarop volledige transparantie moet gelden. Van 

oudsher meet het regionaal initiatief de opvolging van de transparantieregels, de laatste 

uitgevaardigd in november 2010. Een controletabel werd in de eerste helft van 2011 

                                                 
55 Verordening 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. 
56 Beslissing (B)110908-CDC-1103 tot goedkeuring van de relevante punten van het transmissiesysteem van de 
NV Fluxys en van de Interconnector (UK) Limited volgens Verordening (EG) nr. 715/2009 
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uitgevaardigd en alle vervoersnetbeheerders hebben hun conformiteit proberen aantonen. 

De afronding van het onderzoek zal in 2012 plaatsvinden. 

Een betere samenwerking met de verschillende overheden uit de regio is tot stand 

gekomen. Het transparantieproject dient afgerond te worden en de zoektocht naar 

pilootprojecten voor een vroege implementatie van één van de kernleidraden (i.e. Capaciteit 

Allocatie Mechanisme) is een blijvende marteling. 

62) De nieuwe principes van congestiebeheer (CMP) in overeenstemming met de 

Europese reglementering uitwerken en invoeren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De Europese Commissie heeft tot de zomer van 2011 de tijd nodig gehad om een “impact 

assessment” te maken en te laten goedkeuren door haar eigen instanties. Maar eens een 

ontwerp goedgekeurd, was een tekst in de tweede helft van 2011 beschikbaar voor 

discussie. Twee vergaderingen met Lidstaten hebben de toon gezet. De CREG was 

telkenmale uitgenodigd, heeft hierdoor de materie van nabij kunnen opvolgen en heeft de 

nodige input geleverd. De eerste comitology vergadering heeft op 26 januari 2012 

plaatsgevonden, maar een eindstemming is uitgesteld tot april 2012. 

Doch is de teneur al duidelijk te onderkennen en de CREG heeft vastgesteld dat een deel 

maar niet alle van haar opmerkingen in aanmerking genomen zijn. De maatregel waarmee 

extra rekening zal moeten gehouden worden in de ontwikkeling van het toegangsreglement 

voor gasvervoer, is de restrictie van de hernominatierechten met 10 %. Voor het overige 

gaan de CMP-maatregelen die momenteel op tafel liggen niet zo ver als de Belgische CMP-

regels die uitgewerkt staan in de nieuwe gedragscode. Het belang van de secundaire markt 

is op Belgisch niveau sterker benadrukt. 

Een volledige schrapping van de restrictie van hernominatieregels is niet kunnen bekomen 

worden. Doch de impact is fel verzwakt door deze maatregel als een optie te bestempelen 

en niet als een verplichting. De invulling van het toegangsreglement voor gasvervoer zal met 

de nieuwe CMP bepalingen dienen rekening te houden. 
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Doelstelling nr. 9: De transparantie, het aanbod en het gebruik van de capaciteiten 
van het elektriciteitstransmissienet verbeteren 

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

Op initiatief van de CREG werd een nieuwe actie ondernomen na de neerlegging van het 

beleidsplan van 2011. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat, van de twee acties die oorspronkelijk werden 

vastgelegd, er één actie volledig werd verwezenlijkt. De andere actie werd 

verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar kon niet worden voltooid omwille van externe 
elementen. De bijkomende actie die op initiatief van de CREG werd ondernomen, werd 

volledig verwezenlijkt. 

Oorspronkelijk voorziene acties: 

63) De investeringen van Elia nauwkeurig opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In het kader van de opvolging van het ontwikkelingsplan 2010-2020 volgt de CREG 

meerdere projecten van nationaal en internationaal belang op. Zo werden in 2011 onder 
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meer volgende projecten opgevolgd : 

- Het STEVIN-project dat bestaat uit een uitbreiding van het 380 kV-net tussen 

Zomergem en Zeebrugge; 

- Het BRABO-project dat bestaat uit het creëren van een 380 kV-ring rond de 

Antwerpse haven; 

- Het NEMO-project dat bestaat uit een DC-Interconnectie tussen België en het 

Verenigd Koninkrijk; 

- Het ALEGRO-project dat bestaat uit een DC-Interconnectie tussen België en 

Duitsland. 

Het gemeenschappelijk offshore netwerk wordt door de wijzigingen aan de elektricteitswet 

van begin 2012 duidelijk als transmissienet gedefinieerd. Hierdoor wordt de rol die Elia 

hierbij zal moeten opnemen als enige transmissienetbeheerder erg belangrijk en zal in 2012 

de geplande aanpak van Elia voor de realisering van een gemeenschappelijk offshore 

netwerk door de CREG moeten opgevolgd worden. 

Het goedgekeurde ontwikkelingsplan voorziet in de ontwikkeling van een aantal belangrijke 

projecten die de integratie van onder meer de toekomstige offshore projecten en nieuwe 

onshore productie-installaties in het transmissienet moet mogelijk maken. De versterking 

van de interconnectie met de buurlanden moet de verdere integratie van de Europese 

elektriciteitsmarkt bewerkstelligen. 

64) De regionale integratie van de elektriciteitsmarkten van de regio centraal-west 

Europa bevorderen en de bepalingen van de Europese EG-Verordening 

1228/2003 en 714/2009 naleven 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Deze actie omvat het volgende: 

- de taken in verband met de invoering van prioritaire actiepunten die reeds 

werden geïdentificeerd in het actieplan van de regulatoren van de CWE-regio, 

waaronder met name de invoering van een koppeling gebaseerd op de stromen; 

- de taken in verband met transregionale projecten zoals de invoering van 



 

77 / 135 

gemeenschappelijke veilingregels voor centraal-west Europa, centraal-zuid 

Europa en Zwitserland, de invoering van een marktkoppeling gebaseerd op de 

prijzen op het niveau van noord-oost Europa, een intraday 

toewijzingsmechanisme voor de interconnectiecapaciteit gebaseerd op een 

impliciet continu mechanisme en de invoering van een berekeningsmethode 

gebaseerd op de stromen voor centraal-west en centraal-oost Europa. Deze 

verschillende projecten worden beschreven in de transregionale stappenplannen 

uitgewerkt door ACER en waaraan de CREG in grote mate heeft bijgedragen als 

lead regulator van de CWE-regio en als regulator belast met het transregionale 

project voor de berekening van de transmissiecapaciteiten (waaronder het 

mechanisme gebaseerd op de stromen). 

Er werd een eerste reeks gemeenschappelijke veilingregels voor transmissiecapaciteit voor 

centraal-west Europa, centraal-zuid Europa en Zwitserland uitgewerkt. De CREG heeft deze 

regels goedgekeurd aan de hand van een beslissing57.  

In een andere beslissing58 heeft de CREG tevens de methode voor de verdeling van 

capaciteit over verschillende tijdshorizonten op de Frans-Belgische grens goedgekeurd. 

Er wordt momenteel gewerkt aan de toewijzing gebaseerd op de stromen, de 

aardrijkskundige uitbreiding van de impliciete toewijzing van capaciteit in D-1 en het 

regionale intradaymechanisme. Deze laatste twee zouden de geografische NWE-regio 

moeten dekken59. 

De CREG heeft in het kader van de berekening van de commerciële interconnectiecapaciteit 

een studie60 gemaakt over de relatie tussen de fysische en commerciële 

interconnectiecapaciteit op de Belgische elektriciteitsgrenzen. De CREG zal deze studie 

verder verfijnen en uitbreiden naar andere jaren.  

De werkzaamheden omtrent de afbakening van de zones in het kader van de berekening  

van de interconnectiecapaciteiten zijn van start gegaan. De CREG heeft ook een 

                                                 
57 Beslissing (B)111110-CDC-1124 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System 
Operator tot wijziging van de methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en 
maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, 
zoals vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, evenals met Zwitserland 
58 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia SYSTEM OPERATOR 
betreffende de methoden voor congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van de beschikbare 
capaciteit op de interconnectie België - Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken. 
59 De NWE-zone omvat, naast de landen van de CWE-zone (bestaande uit de Benelux, Duitsland en Frankrijk) 
het Verenigd Koninkrijk en vier noordelijke landen: Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. 
60 Studie (F)111208-CDC-1129 over de relatie tussen de fysische en commerciële interconnectiecapaciteit op de 
Belgische elektriciteitsgrenzen 



 

78 / 135 

beslissing61 genomen betreffende de berekening van capaciteit voor jaar en maand. Naar 

aanleiding van een verzoekschrift tot beroep van Elia bij het Hof van Beroep en een 

verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State loopt dit dossier verder in 2012. De 

transregionale aspecten (toewijzing op lange termijn, koppeling D-1, intraday mechanisme 

en berekening van de capaciteit) werden in 2011 aanzienlijk verder ontwikkeld. Elke stap in 

de richting van een verdere integratie van de nationale markten (zoals de nieuwe 

veilingregels of de ontwikkeling van de geïntegreerde markten op D-1 of in intraday) draagt 

bij tot een meer doeltreffende werking van de elektriciteitsmarkt in Europa. De 

werkzaamheden betreffende de doorzichtigheid, waarvan men momenteel van mening is dat 

ze minder essentieel zijn, moeten nog worden uitgevoerd. 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2011: 

65) Een nieuw reguleringsstelsel voor de NEMO-interconnectie ontwikkelen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Samen met haar Engelse tegenhanger (OFGEM) heeft de CREG het ontwerp van een 

nieuw reguleringsstelsel voor de interconnecties bestudeerd. Dit zou worden toegepast op 

het “NEMO”-project, een elektrische interconnectie op gelijkstroom die tussen Groot-

Brittannië en België wordt overwogen. De interconnectiecapaciteit zal 1000 MW bedragen. 

Dit ontwerp maakte in juni 2011 het onderwerp uit van een openbare raadpleging. 

Deze raadpleging, die samen door de CREG en OFGEM werd opgestart, werd in 

september 2011 afgerond. De regulatoren hebben een antwoord gekregen van 

17 interconnectie-eigenaars, transportnetbeheerders en energieondernemingen. De CREG 

heeft in december 2011 een synthese van deze antwoorden gepubliceerd. Op basis hiervan 

zullen de gesprekken in verband met het ontwerp in 2012 worden verder gezet met de 

betrokken netbeheerders. 

 

                                                 
61 Beslissing (B)110915-CDC-1097 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia SYSTEM 
OPERATOR betreffende het algemeen model voor de berekening van de overdrachtcapaciteit voor jaar en 
maand en de transportbetrouwbaarheidsmarge en betreffende de methodes voor congestiebeheer voor energie-
uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de Centraal West-
Europese regio 
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4.4  Monitoring van de prijzen, de productie, de invoer en 
de levering van elektriciteit en gas 

Dit vierde activiteitendomein van de CREG heeft betrekking op de vrijgemaakte 

activiteiten waarover de CREG in 2011 geen echte beslissingsbevoegdheid heeft, 

maar die ze controleert en waarvoor ze voorstellen kan formuleren en rapporten ter 
attentie van de overheid kan voorleggen. 

Doelstelling nr. 10: De indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasprijzen 
berekenen en publiceren 

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

Eind 2011 stelt de CREG vast dat deze twee acties werden verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet konden worden voltooid omwille van externe elementen.  
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66) De indexeringsparameters van de elektriciteitsprijs berekenen en publiceren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Tot april 2011 werden de parameters Nc en Ne telkens aan het begin van de maand 

berekend en gepubliceerd op de website van de CREG. Door deze parameters te 

berekenen en te publiceren, wenste de CREG te handelen als facilitator van de markt om zo 

de transparantie van de markt te bevorderen maar toch de leveranciers de mogelijkheid te 

laten deze parameters en noteringen aan te nemen en zelf de wegingscoëfficiënten van 

deze parameters en noteringen te bepalen in hun tariefformules. De CREG heeft vastgesteld 

dat deze parameters steeds minder representatief waren en heeft geacht dat ze deze 

parameters niet meer kon waarborgen aan de hand van hun officiële publicatie. Sindsdien 

hebben verschillende leveranciers nieuwe indexeringsparameters aangenomen. De CREG 

zal de parameter Nc en Ne verder blijven berekenen voor controledoeleinden omdat een 

deel van de leveranciers ze nog gebruiken. 

67) De indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasprijzen berekenen en 

publiceren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG publiceerde elke maand de parameter Igd, de TTF-notering en de formules G1 en 

G2 die door de verschillende marktspelers worden gebruikt voor de tarifering van het gas. 

Door deze parameters te berekenen en te publiceren speelt de CREG de rol van facilitator 

van de markt en bevordert zij de transparantie van de prijzen voor de klanten. Omwille van 

de slechte representativiteit62 heeft de CREG besloten om de parameters Igd, G1 en G2 

vanaf april 2011 niet langer te publiceren. De CREG blijft wel de TTF Endex-notering 

publiceren omdat APX ENDEX haar hiervoor de toestemming heeft gegeven. De CREG 

mag echter niet langer de TTF ESGM en HUB ESGM-notering publiceren omdat zij hiervoor 

omwille van intellectuele eigendomsredenen geen toestemming heeft gekregen van ESGM. 

Deze uitgever van de gegevens heeft de CREG verboden individuele noteringen te 

publiceren op straffe van een boete omdat ze enkel via een betalend abonnement 

beschikbaar zijn. 

                                                 
62 Studie (F)110428-CDC-1063 betreffende de kwaliteit van de parameters in de tarifering van aardgas 
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Doelstelling nr. 11: De monitoring van elektriciteits- en gasprijzen uitvoeren 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2011, dekte deze doelstelling twaalf acties. 

De CREG heeft in het kader van deze doelstelling op eigen initiatief acht bijkomende acties 

ondernomen. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat, van de twaalf oorspronkelijk voorziene acties, één 

actie betere resultaten heeft opgeleverd dan verwacht. Vier acties werden volledig 

verwezenlijkt, één actie werd verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar kon niet worden 

voltooid omwille van externe elementen, een andere actie werd grotendeels 

verwezenlijkt, vier acties werden in beperkte mate verwezenlijkt en één actie was 
zonder voorwerp. 

Van de acht bijkomende acties die in 2011 op initiatief van de CREG werden 

ondernomen, werden er zeven volledig verwezenlijkt en een actie werd verwezenlijkt 

wat betreft de CREG, maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen. 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

68) Een rapport met betrekking tot het toezicht op de elektriciteits- en gasprijzen 

opstellen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

De CREG heeft een maandelijks boordtabel opgesteld van de groot- en de 

kleinhandelsmarkt. Deze tabel bevat de marktprijzen voor elektriciteit en gas alsook de 

fundamenten van deze prijzen en uitleg omtrent hun evolutie. Voor de inzameling van 

eenvormige gegevens in verband met de kleinhandelsmarkt werd samengewerkt met de 

regionale regulatoren. Enkele belemmeringen in verband met de intellectuele eigendom 

dienen echter nog met de informatieleveranciers te worden geregeld om de boordtabel te 

mogen publiceren op de website van de CREG. 

69) De studie betreffende het effect van de CO2-kost op de prijs van elektriciteit 

bijwerken 

Zonder voorwerp      

 

Dankzij de studies63 over dit onderwerp uitgevoerd door de CREG, hebben 

elektriciteitsleverancier Lampiris en de NMBS, respectievelijk bij de Raad voor Mededinging 

en de Rechtbank van 1e aanleg van Brussel een klacht kunnen indienen tegen Electrabel 

wegens misbruik van machtspositie en misbruik naar aanleiding van de doorrekening van de 

kosten van de CO2-emissierechten in de elektriciteitsprijzen. 

Aangezien de Windfall profits in verband met de gratis toegekende CO2-emissierechten een 

van de elementen zijn die bijdragen tot het bestaan van de nucleaire rente, waarover de 

CREG verschillende studies64 heeft uitgevoerd, heeft de CREG het niet opportuun geacht de 

studie over het effect van de CO2-kost op de elektriciteitsprijs voor het jaar 2010 te 

hernieuwen. 

                                                 
63 Studie (F)100610-CDC-974 aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van 
CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2009; studie (F)090528-CDC-871 aanvullend bij studie 
(F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 
2008; studie (F)080515-CDC-766 aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van 
CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België van 2005 tot 2007; studie (F)060309-CDC-537 over de 
impact van het systeem van CO2- emissierechten op de elektriciteitsprijs 
64 Studie (F)100506-CDC-968 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales 
in België; studie (F)110609-CDC-1072 over de economische waardering van nucleaire energie en een voorstel 
voor de nucleaire bijdrage; studie (F)110811-CDC-1078 aanvullend bij studie (F)110609-CDC-1072 over de 
economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage 
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70) Een studie uitvoeren over de doorrekening van de kosten voor 

groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling in de elektriciteitsprijs 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Sinds mei 2009 heeft de CREG vastgesteld dat sommige leveranciers het bedrag van de 

boete, voor het niet respecteren van de quota groene stroom die ze moeten halen, 

aanrekenen, terwijl de reële kosten die ze maken, door het betalen van de marktprijs voor 

groene stroomcertificaten, lager zijn dan deze boete. Deze vaststelling werd onder meer 

gemaakt in de studie65 over de prijscomponenten van elektriciteit en in de studie66 over de 

ondersteuningsmechanismen van groene stroom in België. 

De CREG blijft naar de toekomst toe en in het kader van haar monitoringtaken dit onderwerp 

van nabij volgen. Het uiteindelijke doel is een duidelijk inzicht te verwerven in de werkelijke 

kosten van de quotaverplichtingen van de leveranciers en de door hen aangerekende 

prijzen. Daarbij is de CREG in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van de 

marktpartijen om de gevraagde informatie tijdig en in een bewerkbaar formaat aan te 

leveren. Dit actiepunt maakt ook deel uit van het Beleidsplan 2012. 

71) De studie betreffende de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen 

bijwerken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In mei 2008 heeft de CREG, op vraag van de Minister, een studie67 opgesteld over de 

componenten van de elektriciteits- en gasmarkten voor de periode 2003 – 2008. Begin 2009 

besliste de CREG om een periodieke update te maken van deze studie, die een duidelijk en 

gedetailleerd inzicht geeft in de evolutie van de elektriciteits- en gasprijzen. De studie splitst 

de prijs aan de eindverbruiker op in 11 samenstellende componenten en geeft de evolutie 

van deze verschillende componenten weer aan de hand van grafieken. Begeleidend 

commentaar bij de vastgestelde evoluties wordt voorzien.  

In de studie68 tot en met de maand juli 2011 werd de geanalyseerde informatie verder 

                                                 
65 Studie (F) 110922-CDC-1096 over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
66 Studie (F)100520-CDC-966 over de verschillende ondersteuningsmechanismen van groene stroom in België 
67 Studie (F)080513-CDC-763 over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
68 Studie (F) 110922-CDC- 1096 over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. 
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uitgebreid en werd door toevoeging van prijsanalyses voor Essent, Nuon en Lampiris 

gezorgd voor een meer compleet beeld van de marktevoluties en de gebruikte 

prijscomponenten. 

De studie geeft een gedetailleerd beeld weer van de componenten van de elektriciteits- en 

gasprijzen aan de eindverbruikers alsook van hun evolutie. Ze laat toe een meer diepgaande 

analyse uit te voeren van de componenten die aan de basis liggen van de evolutie van de 

tarieven. 

72) Een studie uitvoeren over de kostenstructuur van de nucleaire productie in 

België 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Op 9 februari 2011 waren zowel de CREG, de Nationale Bank van België (NBB), SPE en 

Electrabel te gast in de Commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer om hun standpunt 

met betrekking tot de nucleaire rente uiteen te zetten. Aan de basis van het debat lag de 

studie69 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in 

België. In deze studie schatte de CREG de totale nucleaire marge op EUR 1,75 - 1,95 

miljard voor het jaar 2007.  

Tijdens haar uiteenzetting heeft Electrabel voor het eerst een cijfermatige en 

methodologische benadering gegeven met betrekking tot de nucleaire rente (EUR 652 

miljoen voor Electrabel en EUR 750 miljoen voor gans het Belgische nucleaire park). De 

uiteenzetting van Electrabel heeft de CREG niet aangezet om haar berekeningen aan te 

passen. De CREG bevestigt via een tweede studie70 haar resultaten zoals weergegeven in 

haar vorige studie. 

De Algemene Raad publiceerde op 16 februari 2011 een advies71 over de CREG-studie. Het 

grote verschil tussen de resultaten van de CREG en de nucleaire exploitant, leidde tot de 

publicatie van een rapport van de NBB waarin deze de Belgische nucleaire rente schatte 

tussen EUR 809 miljoen en EUR 951 miljoen. Er volgden nieuwe hoorzittingen in de 

Commissie Bedrijfsleven begin mei 2011 en een gedachtewisseling met de Minister in 

                                                 
69 Studie (F)100506-CDC-968 betreffende de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire 
centrales in België 
70 Studie (F)110224-CDC-1043 betreffende de tussenkomst van Electrabel tijdens de hoorzitting van 9 februari 
2011 in de Commissie Bedrijfsleven inzake de nucleaire rente. 
71 Advies ARCG110216-050 van de Algemene raad van de CREG over de studie 968 over de kostenstructuur 
van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in België 
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diezelfde Commissie op 17 mei 2011. 

In een derde studie72 heeft de CREG in eerste instantie de notie van winst en overmatige 

winst behandeld. Toegepast op de situatie van de Belgische nucleaire productie stelt de 

CREG vast dat deze overmatige winst aanwezig is, en dit in grote mate bij de historische 

speler. Dit is een gevolg van verschillende factoren waaronder de versnelde afschrijvingen, 

de overgang van een gereguleerde markt naar een vrijgemaakte markt en het moratorium 

op de bouw van kerncentrales in België. Dit leidt er toe dat de overmatige winst structureel 

van aard is en de marktwerking in België niet optimaal is. De CREG heeft in deze studie ook 

aangetoond dat een marktbenadering, gebaseerd op de noteringen op de elektriciteitsbeurs, 

de meest adequate inschatting is voor de verkoopprijs van nucleaire energie en bijgevolg de 

nucleaire (overmatige) winst. 

Ten slotte heeft de CREG met deze studie haar methodologie betreffende de berekening 

van de nucleaire winst bevestigd. Ze wees er verder op dat de uiteindelijke keuze van de 

modaliteit en de hoogte van de nucleaire bijdrage een politieke verantwoordelijkheid is. 

Daartoe heeft ze de beleidsmakers een aantal elementen aangereikt die nuttig kunnen zijn 

in het zoeken naar een oplossing. 

Aanvullend bij de derde studie heeft de CREG in haar vierde studie73 een antwoord 

geformuleerd op de vragen die de Minister heeft overgemaakt in juni en in juli 2011. 

In eerste instantie werden de vragen met betrekking tot de nucleaire marge, en haar variabel 

karakter van jaar tot jaar, behandeld. Vervolgens heeft de CREG aangegeven dat de 

repartitiebijdrage, als mechanisme om de nucleaire overmatige winst af te romen, haar 

voorkeur wegdraagt. De impact van deze maatregel op de concurrentie, de investeringen en 

de eindprijs werd besproken. De CREG heeft er verder ook op gewezen dat het wegnemen 

van de nucleaire overmatige winst een noodzakelijke ingreep is maar dat daarnaast nog 

andere toetredingsdrempels bestaan waar nieuwe marktspelers mee kampen.  

Er werd ook stilgestaan bij de verdeelsleutel van de nucleaire bijdrage. Het lineair prorata 

mechanisme, zoals vandaag geldt na de invoering ervan door de Programmawet van 22 

december 2008 is in het voordeel van de nucleaire exploitant. De CREG adviseert om de 

verdeelsleutel te corrigeren voor de beheerskosten die de nucleaire exploitant de andere 

vennootschappen, met een aandeel in de nucleaire productie, aanrekent. 

                                                 
72 Studie (F)110609-CDC-1072 over de economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de 
nucleaire bijdrage 
73 Studie (F)110811-CDC-1078 aanvullend bij de studie (F)110609-CDC-1072 betreffende de economische 
waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage 
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In november 2011 bepaalde het akkoord van de federale regering dat deze laatste de 

repartitiebijdrage zou verlengen door het bedrag tot 550 miljoen euro per jaar te verhogen en 

dat zij de mogelijke rechtswegen zou bestuderen om een deel van de productie van de 

afgeschreven kerncentrales ter beschikking van de markt te stellen. 

73) Een studie uitvoeren over het prijzenbeleid van de leveranciers ten aanzien van 

de grote gasverbruikers 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In deze studie74 heeft de CREG onder andere de prijzen toegepast voor de industriële 

klanten geanalyseerd. In het kader hiervan heeft de CREG industriële contracten voor de 

levering van gas gevraagd en ontvangen. Hieruit blijkt dat de tariefformules sterk verschillen 

(indexering olie en/of gas, vaste prijs of mix van beide, tarief per molecule met of zonder 

transport, seizoensgebonden tarief, onderbreekbaarheidstarief en switchingtarief, enz.) en 

dat het marktsegment van de industrieën waarvan het verbruiksvolume groter is dan 

10 GWh/jaar vrij concurrerend wordt. 

74) Een studie uitvoeren over de relatie tussen de prijzen en de kosten van de 

houders van een federale leveringsvergunning voor gas actief op het 

gasvervoersnet 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In voormelde studie75 heeft de CREG de prijzen en de kosten op het vlak van invoer, 

doorverkoop (resellers) maar ook levering aan eindklanten en aan elektrische centrales 

bestudeerd. 

Hieruit blijkt dat de leveranciers die hun gas op basis van een gasindexering verkopen, 

prijzen hanteren voor hun residentiële klanten en voor kmo’s die beduidend lager zijn dan de 

prijzen van leveranciers die een olie-indexering hanteren. 

De CREG opporde ook dat de verkoopmarges voor de levering aan residentiële klanten vrij 

comfortabel zijn. De verkoopmarges voor residentiële klanten zijn echter vrij klein. De 
                                                 
74 Studie (F) 111103-CDC-1122 met betrekking tot het verband tussen de kosten en de prijzen op de Belgische 
aardgasmarkt in 2010 
75 Studie (F) 111103-CDC-1122 met betrekking tot het verband tussen de kosten en de prijzen op de Belgische 
aardgasmarkt in 2010 
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gemiddelde prijs voor de levering aan elektrische centrales is nog lager. 

75) De studie met betrekking tot de prijsvorming voor de grote 

elektriciteitsverbruikers bijwerken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Naast gerichte analyses heeft de CREG een volledige analyse uitgevoerd van de 

energieprijzen van kracht in 2010 in de contracten voor de levering van elektriciteit van de 

grote industriële afnemers van Electrabel en SPE.  

Deze werkzaamheden hebben geleid tot twee afzonderlijke studies76. Het totale verbruik van 

de grote klanten dat werd bestudeerd in het kader van deze twee studies (28 TWh) 

vertegenwoordigt 33 % van het totale verbruik van de Belgische eindklanten in 2010. De 

CREG heeft vastgesteld dat het segment Power BE van de Endex in de loop der jaren een 

steeds belangrijke plaats inneemt in de contracten van de grote industriële klanten. Zo werd 

in 2010 17 TWh aangerekend aan grote industriële klanten tegen een “prijs voor actieve 

energie” bepaald op basis van deze noteringen. Dankzij deze twee studies konden ook 

belangrijke verschillen worden vastgesteld wat betreft de handelsstrategie van de twee 

voornaamste spelers in het Belgische marktsegment van de levering. 

76) Een studie opstellen over de prijsverschillen van de energiecomponent tussen 

de transmissienetbeheerders en de distributienetbeheerders enerzijds en de 

prijzen betaald door de grote elektriciteitsklanten anderzijds 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft, zoals voorzien, de elementen en data verzameld die noodzakelijk zijn voor 

de voorgenomen studie. Een element heeft het moeilijk gemaakt voor de CREG om de 

studie te voltooien, namelijk het ontbreken van een wettelijk kader om de eventuele 

onredelijke verschillen te kunnen verwerpen of bestemmen, dat sinds 3 maart 2011, de 

uiterste datum voor omzetting van het derde pakket, niet meer voorhanden was. Om zowel 

juridische als pragmatische redenen heeft de CREG de verdere verwerking van haar 
                                                 
76 Studie (F)110811-CDC-1093 betreffende de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie van 
kracht in 2010 in de contracten voor de levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van Electrabel 
NV en 
Studie (F)120126-CDC-1137 betreffende de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie van 
kracht in 2010 in de contracten voor de levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van SPE NV 
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gegevens voorlopig stopgezet. Dit heeft geen negatieve invloed gehad op de 

elektriciteitsmarkt of voor de verbruikers. 

77) Een studie opstellen over de prijsverschillen van de energiecomponent tussen 

de grote klanten en de residentiële klanten van elektriciteit 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Ook voor deze studie had de CREG de elementen en data verzameld die noodzakelijk 

waren. Daarenboven bleek uit de voorbereidende parlementaire werken over de omzetting 

van het 3de pakket dat een nieuwe opdracht (de “vangnetregulering”) aan de CREG zou 

toevertrouwd worden en die belangrijke raakvlakken zou vertonen met het onderwerp van de 

voorgenomen studie. In afwachting daarvan werd gewacht op de wettelijke modaliteiten van 

het nieuw aangekondigde stelsel. 

Mede omwille van het ontbreken van het wettelijk kader werd de studie voor een groot 

gedeelte vervangen door een studie77 over het ontwerp van “Vangnet” tegen niet 

verantwoorde schommelingen van de energieprijzen. 

78) Een studie uitvoeren betreffende de invoering van smart metering op de 

Belgische elektriciteits- en gasmarkt 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Voor het dossier van de smart metering wordt in de 3de Europese Richtlijnen een kosten-

batenanalyse voorzien tegen uiterlijk 12 september 2012. De CREG heeft in 2011 geen 

formele studie over de introductie van slimme meters (smart meters) gepubliceerd. De 

CREG heeft in de loop van het jaar 2011 wel deelgenomen aan een aantal overleggroepen 

rond smart metering en smart grids.  

Wat de elektriciteit- en gasdistributienetten betreft, is het belangrijk vast te stellen dat de 

initiatieven rond smart metering op niveau van de gewesten worden georganiseerd. De 

opvolging van concrete projecten rond smart metering gebeurde daarom vooral vanuit het 

oogpunt van de distributienetbeheerders en de gewestelijke regulatoren. 

                                                 
77 Studie (F)110506-CDC-1064 over het ontwerp van wettekst voor het ‘Vangnet’ tegen niet verantwoorde 
schommelingen van de energieprijzen. 
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Wat betreft de transportnetten voor elektriciteit en gas voorziet de wet van 8 januari 2012 dat 

de netbeheerder ervoor zorgt dat de doeltreffendheid inzake energie wordt bevorderd en 

daartoe onder andere intelligente meters en/of netten aanwendt. De netbeheerder dient 

tegen 31 december 2012 een economische evaluatie op lange termijn uit te voeren van de 

totale kosten en baten van deze meters voor de markt en voor de eindklanten aangesloten 

op het transmissienet, op individuele basis. 

De CREG blijft het dossier rond smart metering en smart grids verder opvolgen. 

79) Een studie opstellen over de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de 

portefeuille van de elektriciteitsproducenten 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In navolging van de studie78 over de kostenstructuur van nucleaire installaties in België heeft 

de CREG in 2011 verder gewerkt aan het in kaart brengen van de kostenstructuur van de 

andere beschikbare productietechnologieën, dit zowel voor conventionele als voor 

hernieuwbare technologieën. 

Na publicatie van de studie79 over de ondersteuningsmechanismen voor groene stroom 

heeft de CREG in een studie80 de kosten voor de Belgische offshore windturbineparken 

onder de loep genomen. Dit is gebeurd op basis van internationale studies en input over de 

kosten en de opbrengsten door de huidige Belgische offshore exploitanten. Daarnaast heeft 

de CREG verschillende marktspelers ontmoet die hun projecten voor onder andere onshore 

wind en fotovoltaïsche zonnepanelen hebben voorgesteld. Op basis van de verzamelde 

informatie heeft de CREG een beter inzicht gekregen in onder andere het effect van 

balancing kosten op projecten op basis van hernieuwbare energie en de manier waarop 

deze projecten binnen een portfoliobenadering kunnen worden benaderd. 

Het in 2011 verrichte studiewerk en de hiervoor verzamelde informatie heeft in 2011 niet 

geleid tot een afgewerkte studie over portfoliomanagement inclusief de integratie van 

hernieuwbare energie. De CREG blijft naar de toekomst toe en in het kader van haar 

monitoringtaken dit onderwerp van nabij volgen. Het uiteindelijke doel is een duidelijk inzicht 

te verwerven in de werkelijke kosten van de verschillende productietechnologieën. Daarbij is 

                                                 
78 Studie (F)100506-CDC-968 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales 
in België. 
79 Studie (F)100429-CDC-966 over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België 
80 Studie (F)111027-CDC-1061 over de analyse van de kosten en onrendabele topberekening voor offshore wind 
in België. 
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de CREG in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van de marktpartijen om de 

gevraagde informatie tijdig en in een bewerkbaar formaat aan te leveren. Dit actiepunt maakt 

ook deel uit van het Beleidsplan 2012. 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2011: 

80) Een studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de 

groothandelsmarkt uitvoeren. 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De analyse van de groothandelsmarkt voor elektriciteit aan de hand van de bovengenoemde 

maandelijkse boordtabellen heeft geleid tot een studie over de evolutie van de prijzen op 

deze markt. Deze studie heeft enerzijds toegelaten de balans op te maken van de werking 

van de verschillende segmenten van de beursmarkt voor elektriciteit in België en anderzijds 

zowel voor België als voor de buurlanden die samen de CWE-regio vormen de factoren die 

de evolutie van de prijs op de day ahead markt en de forward markt in de loop van 2010 

verklaren, te identificeren en te begrijpen. Ook de fundamenten van de elektriciteitsprijs 

werden bestudeerd. De CREG voorziet om in 2012 de evolutie van de prijzen van de 

groothandelsmarkt verder te blijven opvolgen en deze studie voor het jaar 2011 uit te 

voeren. 

81) Sancties opleggen aan de elektriciteits- en gasondernemingen die de 

inlichtingen gevraagd door de CREG weigeren over te maken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Overeenkomstig de elektriciteitswet en de gaswet kan de CREG maatregelen nemen om 

elektriciteits- en aardgasondernemingen te straffen indien deze weigeren haar de gevraagde 

inlichtingen in het kader van de monitoring van de markten of van de controle van de 

objectiviteit van hun prijzen te overhandigen. In 2010 heeft de CREG meermaals aan 

Electrabel gevraagd om haar een reeks inlichtingen te overhandigen. Deze inlichtingen 

zouden de regulator toelaten om, op verzoek van de Minister, haar studie81 over de 

                                                 
81 Studie (F)100506-CDC-968 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales 
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nucleaire rente uit te breiden en gelijktijdig na te gaan of de prijzen toegepast door deze 

elektriciteitonderneming, objectief gezien, gerechtvaardigd zijn ten opzichte van haar kosten. 

Aangezien deze onderneming stelselmatig heeft geweigerd om positief te reageren op deze 

verzoeken, werd zij overeenkomstig artikel 31 van de elektriciteitswet eind 2010 in gebreke 

gesteld. Ondanks deze ingebrekestelling en een hoorzitting van de vertegenwoordigers van 

Electrabel heeft de CREG vastgesteld dat deze weigering een miskenning van de 

verplichtingen opgelegd door de elektriciteitswet vormde. Bijgevolg heeft zij aan de hand van 

een beslissing van 25 maart 2011 een administratieve boete ten belope van 99.157,41 euro 

per dag achterstand opgelegd aan Electrabel. 

Electrabel stelde een beroep tot vernietiging van deze beslissing in bij het Hof van Beroep 

van Brussel. De CREG zal de conclusies van het Hof nauwgezet opvolgen en zal vervolgens 

de maatregelen treffen die zij nodig acht. 

82) De gasprijzen voor de residentiële verbruikers in België met de prijzen in de 

buurlanden vergelijken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In aansluiting op de vergelijkende studie82 van de elektriciteitsprijzen in België en in de 

buurlanden heeft de CREG in het kader van een studie83 de prijsstructuur van gas in 

Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen geanalyseerd. Ze heeft de belangrijkste 

prijscomponenten (energie, vervoer en distributie, taksen en btw) in deze hoofdsteden 

geïdentificeerd en heeft een gemiddelde prijs berekend op basis van de marktaandelen van 

de historische en alternatieve leveranciers. In het kader hiervan werd ook een Belgische 

vergelijking tussen de drie gewesten van het land uitgevoerd. Deze studie begon in 2010 en 

werd in februari 2011 afgerond en gepubliceerd. 

83) Een studie uitvoeren over de analyse van het begrip “spreads” 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

 
                                                                                                                                                        
in België. 
82 Studie (F)101007-CDC-995: Studie over de vergelijking van de elektriciteitsprijzen voor een gezin met een 
verbruik van 3.500 kWh grijze elektriciteit (enkelvoudig tarief) in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen  
83 Studie (F)110224-CDC-1037: Studie betreffende de vergelijking van de aardgasprijzen voor een gezin met een 
verbruik van 23.260 kWh aardgas in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen 
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De CREG heeft de spark spreads en dark spreads bestudeerd, ongeacht of deze al dan niet 

rekening houden met de kosten van koolstofdioxide. In haar studie84 legt de CREG onder 

andere uit dat de spreads, namelijk het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de geschatte 

variabele productiekost ervan op korte termijn, slechts een schatting zijn van de rendabiliteit 

van de gas- en steenkoolcentrales. De CREG heeft ook vastgesteld dat de volatiliteit van de 

day ahead spreads groter is dan die van de year ahead spreads, dat er een sterke correlatie 

bestaat tussen de day ahead clean spark spreads en de day ahead clean dark spreads en 

dat de spreads in België meer die van Frankrijk volgen dan die van om het even welk ander 

buurland. Na afloop van deze studie kan de CREG stellen dat, ondanks enkele nadelen, de 

spreads een sterk analysemiddel vormen en geleid hebben tot talrijke toepassingen. 

84) Een studie uitvoeren over het vormingsmechanisme van de negatieve 

elektriciteitsprijzen in Duitsland 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In haar studie85 stelt de CREG vast dat het zich voordoen van negatieve elektriciteitsprijzen 

op de Duitse EEX-beurs een recent fenomeen is en sinds 1 september 2008 mogelijk is. 

Sindsdien, en tot 9 mei 2011, heeft men tijdens 106 uren negatieve prijzen op de day ahead-

markt van EEX kunnen waarnemen. Deze negatieve prijzen kunnen zich gedurende 

verschillende opeenvolgende uren voordoen en belangrijke minimumniveaus bereiken. 

Duitsland heeft een systeem van aankooptarieven voor elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen uitgewerkt. In het kader hiervan zijn de Duitse distributie- of 

transmissienetbeheerders verplicht deze elektriciteit te kopen. Deze netbeheerders 

verkopen vervolgens de elektriciteit op de EEX-beurs. De windenergiecapaciteit is de 

voornaamste bron van deze hernieuwbare elektriciteit in Duitsland, zowel wat betreft de 

capaciteit als de productie. De elektriciteitsprijzen kunnen negatief worden wanneer de 

residuele last, dat wil zeggen de totale last verminderd met de productie van elektriciteit van 

hernieuwbare oorsprong, laag is. In dat geval is de mogelijkheid om de productie verder te 

verminderen, beperkt en is het soms noodzakelijk om de productie van zogenaamde 

baseload-centrales te verminderen. Deze centrales stopzetten en vervolgens opnieuw 

opstarten is echter niet goedkoop. Daarom beslissen sommige producenten om elektriciteit 

te blijven produceren aan de hand van hun baseload-centrales en deze met verlies te 

verkopen. Dit komt voor hen namelijk goedkoper uit dan de productie stop te zetten. De 

                                                 
84 Studie (F)110203-CDC-1036 betreffende de analyse van het concept van de spreads 
85 Studie (F)110908-CDC-1098 over het vormingsmechanisme van de negatieve elektriciteitsprijzen in Duitsland 
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producenten van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong worden echter niet beïnvloed door 

deze negatieve prijzen omdat zij hun elektriciteit tegen het aankooptarief verkopen. 

De CREG stelt dus vast dat de stijging van de hernieuwbare productiecapaciteit leidt tot een 

toename van de mogelijkheid dat negatieve prijzen zich voordoen en tot een daling van de 

rendabiliteit van baseload-productie-eenheden. Bovendien doet de uitbreiding van het park 

van hernieuwbare eenheden de nood aan flexibele productiecapaciteit stijgen. 

85) Een studie uitvoeren in verband met het financieringsmechanisme voor de 

gratis kilowatturen in Vlaanderen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen 

bestudeerd. In deze streek betaalt de klant aangesloten op laagspanning via 

openbaredienstverplichtingen aan de distributienetbeheerder een bedrag bedoeld om de 

elektriciteitsfactuur voor de huishoudens te verlichten. Elk huishouden heeft namelijk recht 

op minstens 100 kWh gratis tegen een bedrag vastgelegd door de VREG. Hier wordt nog 

100 kWh gratis per persoon gedomicilieerd in dit huishouden aan toegevoegd. 

Na afloop van deze studie86, stelt de CREG in het kader van dit programma grote verschillen 

vast tussen de begunstigden en de nettobijdragers. De niet-huishoudelijke klanten halen 

immers geen voordeel uit de gratis kWh, terwijl zij, in dit geval, 51,62 % bijdragen tot het 

budget van deze sociale maatregel. Bovendien, hoe groter een huishouden, hoe meer het 

wordt gesubsidieerd door de andere bijdragers tot het programma.  

86) Een studie uitvoeren over de impact van de sluiting van de kerncentrales in 

Duitsland tegen 2022 op de elektriciteitsprijzen die in België worden toegepast 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Naar aanleiding van het plan voor de kernuitstap in Duitsland werden op 14 maart 2011 acht 

reactoren gesloten, wat een capaciteit van 8.336 MW voorstelt. Dit verlies van 

productievermogen heeft hoofdzakelijk een impact gehad op de forward-prijzen in Duitsland. 

                                                 
86 Studie (F)110908-CDC-1077 over het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen 
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In haar studie87 stelt de CREG vast dat de base year ahead prijzen na 15 maart 2011 met 

ongeveer 5 euro/MWh zijn stegen. In België stegen de year ahead prijzen op Endex met 

4,5 euro/MWh. De prijs per ton CO2 steeg ook met ongeveer 1,5 euro/MWh ten gevolge van 

deze aankondiging. Op het vlak van de day ahead prijzen, zijn de spreads tussen België en 

Duitsland groter geworden. Voor het aardgas heeft de CREG vastgesteld dat de fysische 

stromen in de hub van Zeebrugge vanaf 1 april 2011 meer dan verdubbeld zijn. Sinds 

1 april 2011 is België ook een netto-uitvoerder van aardgas naar Duitsland geworden, terwijl 

ze vroeger invoerde. Ook de invoer uit Nederland is gedaald.  

Op lange termijn is de CREG van mening dat de day ahead prijzen in 2022 zouden moeten 

stijgen. Een stijging van de spotprijs van 5 euro/MWh tot 15 euro/MWh, met een grotere 

kans op 10 euro/MWh, lijkt niet uitgesloten te zijn.  

Ook de forward prijzen zullen de gevolgen ondervinden van een evolutie van de day ahead 

prijzen, vermits deze forward prijzen overeenstemmen met de raming van de toekomstige 

day ahead prijzen waaraan een risicopremie werd toegevoegd.  

Aangezien er een prijskoppeling is tussen de Duitse en Belgische markten, zal elke 

beweging van de day ahead prijzen op de Duitse markt gevolgen hebben op de Belgische 

markt, zolang de commerciële transmissiecapaciteiten op de grenzen niet kampen met 

congestieproblemen.  

87) Een studie uitvoeren over het effect van de NorNed kabel op de Day Ahead 

elektriciteitsprijzen in Nederland, Duitsland en België 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De bouw van een onderzeese kabel met een vermogen van 700 MW op hoge spanning van 

gelijkstroom die Noorwegen en Nederland verbindt, beoogde voornamelijk een stijging van 

de liquiditeit van de day ahead markten van Nord Pool en APX en een daling van de 

volatiliteit van hun prijzen. In haar studie88 stelt de CREG vast dat zich sinds 2009 een 

convergentie van de Noorse en Nederlandse prijzen voordoet, maar deze prijzen vertoonden 

al in 2008, vóór de aanleg van de kabel, een convergerende trend. Bovendien lijkt de 

toenadering van deze prijzen niet onmiddellijk na de ingebruikname van de kabel op te 

                                                 
87 Studie (F)110908-CDC-1100 over de impact van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 op 
de elektriciteitsprijzen die in België worden toegepast 
88 Studie(F)110428-CDC-1014: Studie over het effect van de NorNed kabel op de Day Ahead elektriciteitsprijzen 
in Nederland, Duitsland en België 
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treden. De arbitrage op de interconnectie heeft een gering effect gehad op de 

elektriciteitsprijzen in Noorwegen en in Nederland. Wat het effect van de NorNed kabel op 

de Duitse day ahead prijzen betreft, stelt de CREG vast dat het effect van de kabel zeer 

klein is omwille van de omvang van de Duitse markt en het volume van de uitvoer van 

Nederlandse elektriciteit naar Duitsland. Voor het effect van de NorNed kabel op de 

Belgische day ahead prijzen stellen we een matiging vast. Ook al bleef het verloop van de 

in- en uitvoer van Nederlandse elektriciteit in en naar België van dezelfde grootorde na de 

aanleg van NorNed, toch hebben de invoer van Noorse elektriciteit in Nederland namelijk 

ofwel geleid tot een afgezwakte stijging van de Belgische day ahead prijs, ofwel tot een 

versterkte daling van de Belgische day ahead prijs. In beide gevallen stelt de CREG een 

verbetering van de volatiliteit van de Belgische prijzen vast die vergelijkbaar is met die voor 

de Nederlandse prijzen. 

 
Tot slot heeft de koppeling van NorNed op de markten van de CWE-regio en Scandinavië 

het mogelijk gemaakt om het gebruik van de kabel te optimaliseren en het “market design” 

van de interconnecties te verbeteren. 

Doelstelling nr. 12: De werking van de elektriciteits- en de gasbeurzen bestuderen 

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

Eind 2011 stelt de CREG vast dat drie acties volledig werden verwezenlijkt en dat een 

actie werd verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet kon worden voltooid omwille 
van externe elementen.  



 

96 / 135 

 

88) De activiteiten van Belpex alsook het gedrag van de spelers opvolgen en 

waken over de toekomstige ontwikkelingen en de toepassing van de 

reglementering 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Maandelijks ontvangt de CREG alle nodige gegevens van Elia en maandelijks en dagelijks 

van Belpex. Deze gegevens worden dan verwerkt. Het jaarlijks monitoringsverslag is 

gebaseerd op de recurrente analyse van deze gegevens. Indien er onverwachte 

gebeurtenissen plaatsvinden, wordt er een ad hoc analyse uitgevoerd.  

Eind maart 2011 heeft de CREG een studie89 over de monitoring van de werking van de 

groothandelsmarkt in 2010 gepubliceerd. Deze recurrente monitoringsstudie bevat sinds 

2011 ook aspecten van de productiemarkt, de consumptie, de langetermijnmarkt en de 

balancingmarkt. De CREG maakte ook een studie90 over de evolutie van de 

groothandelsprijzen. De CREG heeft ook een ad hoc studie91 gepubliceerd over de prijspiek 

op Belpex Day Ahead Market van 28 maart 2011. Deze studie heeft de oorzaken van de 

prijspiek onderzocht, en heeft een aantal corrigerende maatregelen voorgesteld om 
                                                 
89 Studie (F)110331-CDC-1050 over de werking van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – 
monitoringrapport 2010 
90 Studie (F)110811-CDC-1092 Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en 
langetermijngroothandelsmarkt voor het jaar 2010 
91 Studie (F)110915-CDC-1099 Studie over de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011 
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Niet verwezenlijkt In beperkte mate
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Verwezenlijkt door CREG,
 niet voltooid door 
externe elementen

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten
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Doelstelling nr. 12: De werking van de elektriciteits- en de gasbeurzen bestuderen 
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dergelijke prijspieken in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Belpex heeft een aantal 

maatregelen genomen die in deze studie opgelijst zijn zodat in de toekomst een prijspiek 

zoals die van 28 maart zoveel mogelijk wordt vermeden. 

Tot slot heeft de CREG een studie92 opgesteld over de impact van fotovoltaïsche 

zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs. 

89) De samenwerking met de CRE en de Energiekamer in het kader van de 

opvolging van Belpex, Powernext en APX voortzetten en ontwikkelen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Regelmatig staat de CREG in contact met de regulatoren van Frankrijk en Nederland voor 

het bevorderen van de integratie van de elektriciteitsmarkt en het opvolgen van het 

marktgedrag. Dit gebeurt overwegend in het kader van regionale of transregionale 

initiatieven waar ook regulatoren van andere landen aan deelnemen. 

Zoals in het verleden vond in 2011 ook geregeld uitwisseling van informatie plaats tussen de 

betrokken regulatoren. Bij enkele marktverstorende evenementen die in 2011 plaatsvonden, 

zoals de prijspiek van 28 maart 2011 of de reductie van interconnectiecapaciteit van 4 en 5 

februari 2011 waarover de CREG een specifieke studie93 heeft opgesteld, werd in overleg 

met de naburige regulatoren naar de gepaste reactie gezocht. Na de reductie van capaciteit 

hebben de TSOs van de CWE regio, op vraag van de CWE regulatoren (waartoe CRE, NMa 

en CREG behoren) eerst voorlopige maatregelen getroffen terwijl ook gezocht werd naar 

een permanente oplossing voor het vastgestelde probleem. De CREG volgt verder de 

permanente oplossing, waaraan de CWE TSOs werken, op. 

90) De activiteiten van de hub van Zeebrugge alsook het gedrag van de spelers 

opvolgen en waken over de toekomstige ontwikkelingen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Ondanks de omzetting van het 3de pakket in Belgische wetgeving in januari 2012, was reeds 
                                                 
92 Studie (F)110506-CDC-1062 over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische 
elektriciteitsprijs 
93 Studie (F)110303-CDC-1045: Studie over de sterke reductie van interconnectiecapaciteit op 4 en 5 februari 
2011 
Studie (F)090126-CDC-811 betreffende de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt 
en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen 



 

98 / 135 

in 2011 met betrekking tot de hub van Zeebrugge duidelijk dat er geen aanpassing zou 

gebeuren aan de wetgeving opdat de hub onder het gereguleerd kader zou kunnen 

geplaatst worden. De wetgever blijft de hub van Zeebrugge buiten het gereguleerde kader 

zetten. 

De discussie wordt echter verder gezet en dit in het kader van de ontwikkeling van het 

nieuwe vervoersmodel. Blijft de vraag hoe de hub van Zeebrugge, als fysische hub, te 

vereenzelvigen valt met de noodzaak om een virtuele hub op te richten in het entry/exit 

systeem op het Belgische gasvervoersnet. Dit zal echter parallel met het nieuwe 

vervoersmodel dienen uitgewerkt te worden. De discussie rond de fysische hub van 

Zeebrugge en de creatie van een nieuwe virtuele hub wordt in 2012 verder gezet. 

91) De studie over de representativiteit en de transparantie van de referteprijs voor 

het segment POWER BE en de Endex-beurs bijwerken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft de gegevens van haar studie94 van 2009 over de prijs van de ENDEX-beurs 

voor het segment Power BE bijgewerkt. Zij heeft dit gedaan aan de hand van haar studie95 

over de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit enerzijds en van 

haar studie96 over de representativiteit van de parameter END en van de tariefformules die 

Ebem gebruikt voor de tarifering van elektriciteit anderzijds. 

Doelstelling nr. 13: Waken over de bevoorradingszekerheid en de werking van de 
elektriciteits- en gasmarkten 

Op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan 2011 dekte deze doelstelling vier 

acties. Er ontbrak echter één recurrente actie in het beleidsplan van de CREG voor 2011, 

namelijk “Meewerken aan de publicatie van de vier Belgische regulatoren met betrekking tot 

de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België”. 

                                                 
94 Studie (F)110811-CDC-1092 over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en 
langetermijngroothandelsmarkt voor het jaar 2010 
95 Studie (F)110519-CDC-1047 over de representativiteit van de parameter END en van de tariefformules die 
Ebem gebruikt voor de tarifering van de levering van elektriciteit 
96 Studie (F)110519-CDC-1047 over de representativiteit van de parameter END en van de tariefformules die 
Ebem gebruikt voor de tarifering van de levering van elektriciteit 
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Eind 2011 stelt de CREG vast dat één actie betere resultaten heeft opgeleverd dan 

verwacht, dat twee acties volledig werden verwezenlijkt en dat twee andere acties 
grotendeels werden verwezenlijkt. 

 

92) Een permanente gegevensbank opstellen en de elektriciteitsmarkt regelmatig 

opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De opstelling van de gegevensbank is een project dat zich over meerdere jaren uitstrekt en 

in 2010 werd opgestart door de CREG. De samenstelling van deze gegevensbank verloopt 

in verschillende fasen: de analyse van de structuur, de oplading van de gegevens en de 

ontwikkeling van instrumenten om de gegevens te gebruiken. Eind 2011 was de structuur 

volledig geanalyseerd en waren nagenoeg alle gegevens in de gegevensbank opgenomen. 

Om de gegevensbank aan te wenden, worden specifieke software en programma’s gebruikt 

(SAS, CSV, Excel en Matlab). De werkzaamheden uitgevoerd in 2011 komen overeen met 

de doelstellingen van het tweede jaar. De interne prioriteiten van het project werden herzien 

om bepaalde gegevens die de gebruikers dringend nodig hadden, vóór de oorspronkelijk 

voorziene datum ter beschikking te stellen. Los van de eigenlijke gegevensbank werd een 

SAS-programma ontwikkeld teneinde elke maand de berekening van de 
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groenestroomcertificaten ingevoerd door de onderneming Belwind automatisch te 

controleren. 

De gegevens die de CREG ontving, waren tot nu toe moeilijk te behandelen en te gebruiken. 

Dit project laat toe gemakkelijk toegang te hebben tot de gegevens in het kader van de 

monitoring en om onder andere de rapporten en studies van de CREG op te stellen. 

Vandaag heeft men dankzij dit project gemakkelijk toegang tot de gegevens voor de 

monitoring van Belpex, van de prijzen van de brandstoffen, CO2 en elektriciteit, de 

interconnecties, van de productie-eenheden, de reserves, de balancing, de Duitse 

windenergie, de inflatie en tot slot de wisselkoersen tussen valuta. De gegevenspakketten 

die reeds in de gegevensbank zitten, worden bijgewerkt wanneer de CREG beschikt over de 

laatst beschikbare gegevens. 

93) Een permanente gegevensbank opstellen en de gasmarkt regelmatig opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Net als voor de gegevensbank voor de elektriciteitsmarkt, is de ontwikkeling van een 

gegevensbank voor de gasmarkt een project dat zich over verschillende jaren uitstrekt en 

dat in 2010 werd opgestart door de CREG. Eind 2011 was de structuur volledig 

geanalyseerd en waren nagenoeg alle gegevens in de gegevensbank opgenomen. Vandaag 

zijn de volgende gegevens beschikbaar: de gegevens in verband met de gasprijzen op de 

hub van Zeebrugge (ZIG), de volumes en het gasvervoer (netwerk van Fluxys, Huberator en 

TTF), de toegangsregisters, de spot en forward prijzen op de PEG NORD en op EEX alsook 

de gegevens van Heren. De CREG heeft bijkomende gegevens gevraagd aan Fluxys en aan 

National Grid. De CREG moet deze gegevens in de loop van 2012 ontvangen. 

94) De bevoorradingszekerheid voor elektriciteit opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Gezien de behoefte aan actuele informatie over de noodzaak aan productiecapaciteit bij de 

marktspelers heeft de CREG op eigen initiatief voor de periode 2011-2020 de risico’s voor 

de elektrische bevoorradingszekerheid geëvalueerd. 
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In haar studie97 stelt de CREG vast dat er in de eerstkomende jaren een verhoogd risico 

bestaat voor wat betreft de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. Dit is enerzijds deels te 

wijten aan de veroudering van het productiepark, wat aanleiding geeft tot uit dienstnemingen 

gezien deze oudere eenheden niet enkel economisch onrendabel worden, maar bovendien 

sterk milieubelastend zijn en anderzijds kunnen er onvoldoende investeringen in het 

gecentraliseerde productiepark tijdig gerealiseerd worden. Geen enkele investering is 

immers dermate gevorderd dat zij nog vóór 2016 operationeel kan worden. Verder voorziet 

het huidige wettelijk kader de sluiting van de drie oudste kerneenheden in 2015, waardoor 

het risico voor de bevoorradingszekerheid in 2015 zeer sterk toeneemt. Daarnaast wijst de 

CREG ook op de groeiende noodzaak aan ondersteunende diensten om tegemoet te komen 

aan de toename van intermitterende productiemiddelen. De CREG stelt in haar studie een 

aantal maatregelen voor om het risico op het niet verzekeren van de 

bevoorradingszekerheid te beperken. 

De publicatie van de studie heeft geleid tot een debat over de bevoorradingszekerheid in de 

Kamercommissie Bedrijfsleven. De studie werd ook voorgesteld aan ondermeer de 

Europese Commissie en verschillende actoren hebben gereageerd op de studie. 

In het kader van deze studie heeft de CREG een aanvullende studie98 uitgevoerd. Deze 

aanvullende studie maakt de inventaris op en beschrijft de evolutie van de geïnstalleerde 

productiecapaciteit van elektriciteit in België in 2010. Deze aanvullende studie, die aan het 

begin van onderhavig verslag wordt besproken, versterkt de conclusies en aanbevelingen 

die de CREG in de studie die in deze actie wordt aangehaald, had geformuleerd. 

95) De bevoorradingszekerheid van gas opvolgen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

Artikel 15/13, §6 van de Gaswet wijst de AD Energie aan als de bevoegde instantie in de zin 

van de EU Verordening 994/2010. De CREG heeft op 28 november 2011 een evaluatie 

geleverd aan de AD Energie van haar ontwerp van risicoanalyse die de bevoegde instantie 

tegen 3 december 2011 ter beschikking moet stellen van de EC. Daarnaast is er informeel 

overleg met vertegenwoordiging van de AD Energie om coherentie te verkrijgen tussen de 

bevoegdheden van de AD Energie en de CREG met betrekking tot leveringszekerheid en 

                                                 
97 Studie (F)110616-CDC-1074 over de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de periode 
2011 - 2020 
98 Studie (F)111013-CDC1113 over de geïnstalleerde productiecapaciteit van elektriciteit in België in 2010 en de 
evolutie ervan 
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incidentenbeheer. Deze afstemming is noodzakelijk omdat artikel 15/13, §2, 6° de CREG de 

expliciete bevoegdheid geeft voor de goedkeuring van het incidentenplan dat Fluxys dient uit 

te werken volgens de gedragscode. 

Deze bevoegdheid van de CREG betekent dat zij prioritaire verantwoordelijkheden heeft 

betreffende incidentenbeheer en leveringszekerheid op korte termijn. De CREG is de eerste 

toezichthouder voor het bewaken van de integriteit van het vervoersnetwerk en het 

incidentenbeheer, inzonderheid zolang de op de markt gebaseerde middelen en 

mechanismen toereikend zijn.  

De CREG wacht op concrete initiatieven van de bevoegde instantie in aansluiting met artikel 

15/13, §6 van de gaswet waarin gesteld wordt dat de bevoegde instantie in overleg werkt 

met de CREG en met inachtneming van de bevoegdheden van elkeen. De bevoegde 

instantie heeft nog geen voorstel geleverd om dit overleg daadwerkelijk vorm te geven. 

Verder wenst de CREG de aanduiding als de tweede permanente vertegenwoordiger in de 

“Gas Coordination Group” van de EC naast de bevoegde instantie te behouden om haar 

wettelijke opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en optimaal bij te kunnen dragen 

tot de doelstellingen van deze coördinatiegroep. 

96) Meewerken aan de publicatie van de vier Belgische regulatoren in verband met 

de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De gezamenlijke persmededeling met betrekking tot de ontwikkeling van de gas- en 

elektriciteitsmarkt over het voorbije jaar 2010, heeft plaatsgevonden op 4 mei 2011. 

Aanvullende statistieken die door de Europese Commissie in de jaarlijkse rapportering 

gevraagd worden, werden verwerkt in de jaarverslagen van de regulatoren. Het betreft hier 

onder meer gegevens met betrekking tot switching van leverancier en informatie inzake 

hernieuwbare energie. De opname van deze elementen maakt het mogelijk om de 

jaarverslagen van de verschillende Belgische regulatoren te gebruiken als basis voor de 

jaarlijkse rapportering naar de Europese Commissie, waardoor dubbel werk vermeden 

wordt. De coördinatie van de publicatie wordt door de CREG gerealiseerd. 
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4.5  Opdrachten in verband met de Openbare 
dienstverplichtingen (ODV), de windmolens in de 
Noordzee en de samenwerking met andere 
instellingen 

Dit vijfde en laatste activiteitendomein van de CREG dekt de volgende drie doelstellingen:  

Doelstelling nr. 14: De uitvoering van de maatregelen ten voordele van beschermde 
klanten controleren en goedkeuren en de fondsen bestemd voor de financiering van 

bepaalde federale ODV’s beheren 

In het beleidsplan van 2011 dekte deze doelstelling zes acties. 

Eind 2011 stelt de CREG vast dat drie acties volledig werden verwezenlijkt, dat twee 

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

omwille van externe elementen en dat één actie zonder voorwerp bleek te zijn.  
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97) De sociale tarieven berekenen en publiceren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De sociale tarieven worden automatisch toegepast op elke eindafnemer die zelf of via een 

gezinslid recht heeft op het sociale tarief (Programmawet van 27 april 2007). De tarieven 

worden zowel voor elektriciteit als voor gas berekend en gepubliceerd op de website van de 

CREG  

98) De schuldvorderingen “beschermde klanten” controleren en goedkeuren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In 2011 ging de CREG over tot de controle van de schuldvorderingen met betrekking tot het 

vierde kwartaal van 2010, de eerste drie kwartalen van 2011 en de betaling van de 

schuldvorderingen die in orde waren, zoals de wet het voorziet. De CREG heeft op eigen 

initiatief ook twee ontwerpen van koninklijke besluiten opgesteld die werden overgemaakt 

aan de Minister. Deze ontwerpen hebben de volgende bedoeling: 

- de wetteksten verduidelijken en zo de controle- en goedkeuringsprocedure van 

de schuldvorderingen versnellen; 

- de betaling naar rato van de vroegere schuldvorderingen mogelijk maken. 

Door middel van de eindversie van deze teksten, die rekening houdt met de opmerkingen 

van de sector en het advies van de Raad van State, werd de wetgevende procedure ervan 

in gang gezet. Op het moment dat dit verslag wordt geschreven, heeft de federale overheid 

beslist om het systeem van de aan de elektriciteits- en gasleveranciers gestorte 

schuldvorderingen “beschermde klanten” aan te passen. 

99) De fondsen ter financiering van de ODV’s beheren, de inning van de federale 

bijdrage opvolgen, de toeslagen berekenen en publiceren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

 



 

105 / 135 

De CREG heeft voortdurend gezorgd voor een streng financieel, boekhoudkundig en 

extraboekhoudkundig beheer van de zes elektriciteitsfondsen en de vier aardgasfondsen in 

werking in 2011. Te gelegener tijd en afhankelijk van de beschikbare middelen in de fondsen 

heeft de CREG aan de begunstigden van de fondsen hun respectievelijke driemaandelijkse, 

jaarlijkse of gerichte behoeften gestort. Daarnaast heeft de CREG toegezien op de goede 

werking van het stelsel van inning van de federale bijdrage dat in 2011 op kruissnelheid is 

gekomen. 

In 2011 stelde de CREG net als in 2010 een tekort vast van de inkomsten van de federale 

elektriciteitsbijdrage. Dit tekort, dat overeenstemde met 7% van de verwachte bijdragen, valt 

vooral te verklaren door een vermindering van de belastbare grondslag, met name de 

hoeveelheid elektriciteit afgenomen van het transmissienet, als gevolg van de economische 

crisis en de aanzienlijke groei van het autoverbruik bij de industriële klanten. Hieruit volgt dat 

de bevoorrading van de verschillende fondsen niet volstaat om de jaarlijkse behoeften van 

bepaalde fondsen te dekken. De storting naar het NIRAS werd bijvoorbeeld beperkt tot het 

bedrag dat verschuldigd is voor het eerste kwartaal van 2011. 

In tegenstelling tot de elektriciteitsbijdrage dekten de inkomsten van de federale 

aardgasbijdrage alle jaarlijkse verwachte behoeften voor het boekjaar 2011. 

Het inningssysteem, zoals gewijzigd in 2009 door de herinvoering van het cascadesysteem 

voor de inning van de federale bijdrage (de TNB rekent de bijdrage door aan de DNB’s die 

hem op hun beurt doorrekenen aan de leveranciers, die hem vervolgens doorrekenen aan 

de eindafnemers), blijft in 2011 van kracht. In dat verband, en vooral wat betreft de 

vrijstelling en de degressiviteit, hebben de ondernemingen die de federale bijdrage aan de 

eindafnemers hebben doorgerekend, bij de CREG de bedragen teruggevorderd die zij in 

2011 in verband met de vrijstelling en de degressiviteit hebben toegekend aan hun klanten. 

Na de coherentie te hebben gecontroleerd en desgevallend contact te hebben opgenomen 

met de leveranciers om bijkomende toelichtingen te bekomen, heeft de CREG de 

desbetreffende bedragen die de bedrijven eisten, terugbetaald. De FOD Financiën blijft de 

middelen die nodig zijn voor de terugbetaling van de bedragen in verband met de vrijstelling 

en de degressiviteit ter beschikking stellen van de CREG. 

Bovendien bleek in 2009 dat sommige leveranciers de reglementaire bepalingen in verband 

met de vrijstelling niet naleefden. De CREG heeft tegen hen administratieve acties 

ondernomen, waarvan de meeste in 2010 werden afgerond. Eind 2011 was een gerechtelijk 

geschil met twee leveranciers nog steeds aanhangig voor het Hof van Beroep van Brussel. 

De CREG wacht op het vonnis van de rechtbank alvorens zich uit te spreken over het 
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vervolg van deze twee dossiers. 

In het kader van haar rol als toezichthouder op de werking van het stelstel van de federale 

elektriciteitsbijdrage heeft de CREG over het algemeen geen enkele tekortkoming 

opgemerkt die een wijziging van het bestaande stelsel vereist, met uitzondering van de 

problematiek in verband met de vrijstelling en de degressiviteit die verder wordt toegelicht 

(cf. actie nr. 101). Het systeem voor de inning van de federale aardgasbijdrage dat sinds 

2003 van kracht is, werd in 2011 zonder problemen voortgezet. 

Conform haar prerogatieven en overeenkomstig de wetgeving van kracht in december 2011 

heeft de CREG de waarden van de federale elektriciteits- en aardgasbijdrage voor 2012, 

met inbegrip van de waarden van hun respectieve componenten, berekend en vervolgens 

op haar website gepubliceerd. 

De bestemming van de beschikbare middelen in sommige fondsen kon in 2011 niet worden 

afgerond als gevolg van factoren buiten de CREG. De AD Energie was uitsluitend voor het 

boekjaar 2009 belast met de behandeling van de aanvragen tot terugbetaling van de 

forfaitaire verminderingen voor de verwarming met gas en met elektriciteit. Zij voert deze 

terugbetaling uit op basis van de middelen die door de CREG via haar fonds 

“Verwarmingspremie” ter beschikking worden gesteld. Voor de boekjaren 2010 en 2011 was 

de CREG wettelijk verplicht om te blijven voorzien in de bevoorrading van haar fonds 

“Verwarmingspremie”, terwijl er geen enkele relevante wettelijke basis haar toeliet om aan 

de AD Energie de bedragen te storten die zij zodoende ontving via de federale elektriciteits- 

en gasbijdrage. De CREG zal de ingezamelde geldmiddelen vrijmaken, aangezien de 

daaraan verbonden wettelijke basis zal worden gepubliceerd. De wet van 8 januari 2012 heft 

dit door de CREG beheerde fonds op en bepaalt dat een koninklijk besluit de modaliteiten 

zal bepalen voor de besteding van het saldo van het fonds “Verwarmingspremie”.  

Wat betreft het fonds “Elia heffing” blijft nog een bedrag van 578.000 euro, wat overeenstemt 

met de interesten geïnd sinds 2005 op het kapitaal van het fonds, beschikbaar op de 

rekeningen van de CREG. Deze interesten (wettelijk) zijn namelijk slechts verondersteld te 

worden gebruikt voor de terugbetaling aan de leveranciers van de lasten in verband met hun 

prefinanciering tijdens de periode van augustus 2005 tot 31 juli 2006. Deze terugbetalingen 

hebben echter vier jaar geleden al plaatsgevonden De CREG wacht op de nodige 

wetswijzigingen waarmee zij alle in het bovengenoemde fonds samengevoegde en 

vastgelegde middelen zal kunnen aanwenden en zal kunnen overgaan tot de definitieve 

afsluiting van het fonds. De wet van 8 januari 2012 stelt eveneens dat een koninklijk besluit 

de nadere regels zal bepalen voor de besteding van het saldo van het fonds “Elia Heffing”. 
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100) Eventueel nieuwe fondsen beheren 

Zonder voorwerp      

 

De gas- en elektriciteitswet voorzien in de mogelijkheid om bijkomende fondsen aan te 

leggen die zouden worden beheerd door de CREG. De CREG blijft de wettelijke 

ontwikkelingen ter zake op de voet volgen, maar in 2011 werd geen enkel uitvoeringsbesluit 

in dat verband genomen. 

De gaswet (uitsluitend) voorziet de oprichting van een bijkomend fonds bestemd voor de 

financiering van de prospectieve studie in verband met de bevoorradingszekerheid in 

aardgas. Er werd echter nog geen enkel koninklijk besluit gepubliceerd om het bedrag vast 

te leggen dat bedoeld is om de jaarlijkse behoeften van het fonds concreet te dekken. 

Hierdoor kon de CREG de daaraan verbonden toeslag niet berekenen, de bedragen die 

nodig zijn voor de financiering van de prospectieve studie aardgas niet opvragen en niet 

instaan voor een of ander beheer dat gekoppeld is aan dit fonds. 

Wat de elektriciteitswet betreft, deze voorziet de mogelijkheid om een nieuw fonds op te 

richten in verband met de “reële nettokost van de ODV’s”, onder andere op het vlak van 

regelmatigheid en kwaliteit van de elektriciteitsleveringen alsook op het vlak van 

bevoorrading, aangezien deze kost een onbillijke kost zou zijn voor de ondernemingen die 

deze verplichtingen moeten naleven. Omdat het vereiste koninklijk besluit nog niet is 

goedgekeurd, konden de oprichting van dit fonds en het beheer ervan door de CREG nog 

niet worden geconcretiseerd. 

Zodra de vereiste wettelijke bepalingen betreffende het beheer van nieuwe fondsen zijn 

goedgekeurd, zal de CREG de nodige maatregelen nemen. 

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

federale bijdrage elektriciteit 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

In het kader van haar algemene toezichtsopdracht op de heffing van de algemene bijdrage, 

heeft de CREG de minister reeds verschillende malen geïnformeerd over de werking van het 

vrijstellings- en degressiviteitsmechanisme die eigen zijn aan de federale 

elektriciteitsbijdrage. Bovendien heeft zij zich bereid getoond om, indien nodig, samen de 
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wetten of besluiten op te stellen die bedoeld zijn om eventuele technische en andere 

moeilijkheden in verband met de invoering van deze mechanismen weg te werken.  

- Problematiek in verband met de degressiviteit: op vraag van het kabinet van de 

Minister heeft de CREG onder meer becijferde ramingen bezorgd, om de kosten te 

bepalen van een eventuele schrapping van de jaarlijkse verbruiksdrempel 

(250.000 MWh) waarmee een plafonnering van de federale elektriciteitsbijdrage van 

250.000 euro per jaar kan worden genoten. Dit was bedoeld om tegemoet te komen 

aan de bekommernissen van sommige industriële verbruikers die, als gevolg van een 

verbruik onder deze drempel in combinatie met de stijgende evolutie van de 

eenheidsbijdrage, een bedrag moesten betalen dat hoger was dan de voornoemde 

bovengrens. In het kader van haar controletaak bedoeld in artikel 21bis, §4, van de 

elektriciteitswet nam de CREG bovendien het initiatief om de Minister te herinneren 

aan de noodzaak om tegen 2012 de wettelijke degressiviteitspercentages per 

verbruiksschijf aan te passen voor alle ondernemingen die degressiviteit genieten, bij 

een stijging van de kostprijs die de betaling van de toeslag “offshore 

groenestroomcertificaten” voor hen vertegenwoordigt. Deze toeslag, die los staat van 

de federale bijdrage, wordt geheven op de vervoerstarieven om de aan de 

transmissienetbeheerder opgelegde verplichting te dekken om 

groenestroomcertificaten aan te kopen die worden toegekend voor de productie van 

offshore windenergie. Door de snelle ontwikkeling van de offshore productiecapaciteit 

(cf. actie nr. 104) en bijgevolg van het aantal afgeleverde groenestroomcertificaten zal 

de toeslag “offshore groenestroomcertificaten” op korte termijn aanzienlijke waarden 

bereiken, waardoor de voordelen van de degressiviteit voor de rechthebbende 

consumenten onder druk zullen komen te staan. Het mechanisme, bedoeld in de 

elektriciteitswet en dat bestemd is om deze kosten voor de ondernemingen te 

compenseren, zal door de wetgever moeten worden uitgevoerd. 

- Problematiek in verband met de vrijstelling: Het gedeelte van de elektriciteit geleverd 

aan eindafnemers en geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen of 

eenheden van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling wordt vrijgesteld van de 

componenten “Broeikasgassen” en “Denuclearisatie” van de federale bijdrage. Het 

koninklijk besluit van 24 maart 2003 legt de voorwaarden vast waarin deze 

componenten door de leveranciers kunnen worden vrijgesteld. Al enkele jaren vestigt 

de CREG de aandacht van de Minister op de talrijke problemen in verband met het 

bestaan van dit vrijstellingsmechanisme. In het kader van een brief die in 2010 

gezamenlijk werd ondertekend door de vier Belgische regulatoren, wees de CREG de 
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Minister op de perverse effecten van dit mechanisme en de moeilijkheden van de 

regulatoren, maar ook van de leveranciers en de eindafnemers, om de vrijstelling toe 

te passen. De vier regulatoren zijn zodoende voorstander van een afschaffing van dit 

mechanisme. Sinds 2009 bestaat er een gerechtelijk geschil tussen de CREG en twee 

leveranciers (zie hoger actie nr. 99). Dit geschil was in 2011 nog steeds niet opgelost, 

waardoor de CREG in dat verband dus geen standpunt kon innemen. Op het moment 

dat deze lijnen worden geschreven, heeft de federale overheid beslist om de 

vrijstelling vanaf 2013 af te schaffen. 

De CREG zal de evolutie van deze dossiers van dichtbij blijven opvolgen en de 

Staatssecretaris indien nodig de nodige informatie blijven bezorgen. 

102) Officieren van gerechtelijke politie benoemen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
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Om de inspecteurs op hun taak voor te bereiden, heeft de CREG een nota uitgewerkt waarin 

de operationalisering van hun bevoegdheden juridisch wordt onderzocht. Naar aanleiding 

hiervan werden een aantal onvolkomenheden vastgesteld in het wettelijk kader. Gezien het 

belang van de vastgestelde onvolkomenheden, acht de CREG de voorgenomen 

contactname met het Parket-generaal te Brussel voorbarig en heeft zij beslist om er 

voorlopig van af te zien. 

Voor het overige hebben alle benoemde inspecteurs de eed afgelegd in handen van de 

Minister van Justitie. Ook heeft de CREG, in samenwerking met de diensten van het 

Staatsblad, het nodige gedaan om de inspecteurs in het bezit te stellen van een 

legitimatiekaart die voldoet aan het door de Minister vastgelegde model. 

Formeel zijn de 18 inspecteurs volledig klaar om op te treden, abstractie makend van het 

gebrekkige wettelijk kader waarin zij hun bevoegdheden zouden uitoefenen. Het heeft 

weinig zin om een beroep te doen op drukbezette instanties met het oog op de operationele 

voorbereiding, indien (aspecten van) de operaties zelf gehypothekeerd worden door een 

gebrekkig wettelijk kader. 

Alvorens verdere operationele voorbereidingen te treffen, zal de CREG de Staatssecretaris 

en/of de bevoegde Kamercommissie in kennis stellen van de vastgestelde bezwaren en 

desgevallend een voorstel tot oplossing uitwerken. 
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Doelstelling nr. 15: De taken met betrekking tot de domeinconcessies en de offshore 

groenestroomcertificaten verzekeren 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2011, dekte deze doelstelling zes acties.  

Eind 2011 stelt de CREG vast dat drie acties volledig werden verwezenlijkt, dat twee 

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

voltooid omwille van externe elementen en dat één actie grotendeels verwezenlijkt 
werd. 

 

103) De contracten betreffende de aankoop van offshore groenestroomcertificaten 

tussen de producenten en Elia bestuderen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
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Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
verwacht 

 

De CREG heeft in 2011 twee afzonderlijke voorstellen van contract voor de 

groenestroomcertificaten van Northwind (ex- Eldepasco) ontvangen, maar nog geen 

gemeenschappelijk voorstel van aankoopcontract tussen Northwind en Elia dat door beide 

partijen goedgekeurd werd. De CREG heeft laten weten dat zij enkel een door beide 

contractpartijen geparafeerde versie van het voorstel kan goedkeuren. De CREG kan enkel 

de voorstellen van aankoopcontracten goedkeuren die haar worden voorgelegd. Over het 
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algemeen worden zij net vóór de afsluiting van het financiële dossier ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Op dit moment heeft dat geen impact, gezien de realisatie van het Northwind project pas in 

de loop van 2013 wordt voorzien. Voor 4 van de 7 domeinconcessies heeft de CREG tot op 

heden nog geen voorstel van aankoopcontract van groenestroomcertificaten ontvangen. De 

CREG verwacht dat Elia in 2012 een door beide partijen (Elia en Northwind) goedgekeurd 

voorstel van contract voor de aankoop van groenestroomcertificaten zal voorleggen ter 

goedkeuring. Mogelijks worden ook nog aankoopcontracten tussen Elia en andere 

domeinconcessiehouders in 2012 aan de CREG ter goedkeuring voorgelegd. 

104) Aan de Minister een voorstel voorleggen over de waarde van de toeslag voor 

offshore groenestroomcertificaten 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 
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De CREG heeft aan de Minister een voorstel99 voorgelegd over de waarde van de 

groenestroomtoeslag die door Elia moet worden toegepast vanaf 1 januari 2012 ter 
compensatie van de nettokost betreffende de verplichting tot terugkoop van de offshore 

groenestroomcertificaten. 

Het door de CREG voorgestelde bedrag werd overgenomen door de Staatssecretaris in een 

ministerieel besluit van 23 december 2011. 

Het bedrag van de toeslag dat de CREG voorstelt voor 2012, bedraagt 1,0808 euro/MWh, 

oftewel een stijging van 38% in vergelijking met 2011 (0,7820 euro/MWh). De voornaamste 

reden hiervan is de graduele toename in 2012 van het geïnstalleerde vermogen van het C-

Powerpark : van 30,9 MW naar 215,4 MW. 

In een brief aan de Staatssecretaris, als ondersteuning bij dit voorstel, vestigde de CREG 

bovendien de aandacht op het feit dat de kosten van de steunmaatregelen die aan de 

offshore windmolenparken worden toegekend en die worden gedragen door de 

consumenten die de degressiviteit van de federale bijdrage genieten, voortaan het 

“voordeel” overschrijden dat uit deze degressiviteit wordt gehaald. In dergelijke 

omstandigheden moet artikel 21bis, § 4 van de elektriciteitswet worden toegepast. Het 

                                                 
99 Voorstel (C)111208-CDC-1130 over “de berekening van de toeslag bestemd om de reële nettokost te 
compenseren die door de netbeheerder gedragen wordt naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting 
van groenestroomcertificaten in 2012” 
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degressiviteitsmechanisme moet dus worden aangepast teneinde het voordeel dat de 

professionele klanten dankzij de degressiviteit genieten in stand te houden. 

105) De groenestroomcertificaten uitreiken en de gegevensbank voor de offshore 

groenestroomcertificaten beheren 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 
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In 2011 werden maandelijks groenestroomcertitficaten toegekend voor de netto 

geproduceerde elektriciteit door de windmolens van C-Power (30.9 MW) en van Belwind 

(165 MW). Alle uitgereikte groenestroomcertificaten hebben een waarde van 107 €.  

De validering van de netto geproduceerde elektriciteit door de CREG en de toekenning van 

de groenestroomcertificaten verloopt snel en efficiënt. De hoeveelheid te valideren data zal 

in de toekomst verder toenemen. De controle en validatie ervan dienen verder te worden 

geautomatiseerd. 

106) Garanties van oorsprong uitreiken voor de elektriciteit uit offshore windenergie 

en de gegevensbank voor deze garanties van oorsprong beheren 
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Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 
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Op 17 februari 2011, heeft de CREG op vraag van de Minister een nieuw voorstel tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 uitgebracht. Dit voorstel was wat betreft 

het systeem van garanties van oorsprong praktisch identiek aan het voorstel dat de CREG 

reeds op 19 maart 2009 uitbracht. Er is tot op heden nog geen koninklijk besluit 

goedgekeurd dat aan de CREG de bevoegdheid geeft om garanties van oorsprong uit te 

reiken voor de in het net geïnjecteerde elektriciteit afkomstig van de offshore windmolens. 

De producenten van offshore windenergie ontvangen momenteel geen garanties van 

oorsprong voor de door hun in het net geïnjecteerde elektriciteit, waardoor deze elektriciteit 

niet als hernieuwbare kan worden verkocht op de Europese markt. Waarschijnlijk wordt er in 

2012 een koninklijk besluit gestemd dat de CREG zal toelaten garanties van oorsprong uit te 

reiken. 
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107) De aanvragen voor tussenkomst in de financiering van de zeekabelverbinding 

voor offshore windmolenparken behandelen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
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Met toepassing van de elektriciteitswet zal de CREG de voor de financiering door Elia in 

aanmerking te nemen totale kosten van de onderzeese kabels, die de aansluiting van 

offshore windmolenparken met het transmissienet realiseren, controleren. De CREG 

controleert eveneens de voorwaarden voor de betaling van elke jaarlijkse schijf van 5 

miljoen euro.  

In mei 2011 ontving de CREG een verzoek van Belwind voor de betaling van de 2e schijf van 

5 miljoen euro. In juni 2011 deelde de CREG aan Belwind, de Minister en Elia mee dat de 

voorwaarden voor de betaling van de tweede schijf vervuld waren. 

108) De studie betreffende de kost van de maatregelen met betrekking tot de 

offshore windmolenparken bijwerken 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt 
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De CREG volgt de kostprijs van de drie steunmaatregelen voor de offshore 

windmolenparken van nabij. Het betreft de minimumprijzen voor groenestroomcertificaten, 

de tussenkomst in de zeekabel en het stelsel van de productieafwijking. Voor elk van deze 

maatregelen van de elektriciteitswet werden in de loop van 2011 structurele wijzigingen 

aangekondigd.  

In die omstandigheden bood een studie over de drie vroegere, maar achterhaalde 

maatregelen geen enkele toegevoegde waarde, integendeel zelfs.  

De CREG heeft het daarom wenselijk geacht de voorgenomen studie als afzonderlijk project 

te schrappen en heeft vervangend studiewerk gedaan over een voorstel tot aanpassing van 

het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 over de ondersteuningsmechanismen voor 

hernieuwbare energiebronnen en over een gewijzigd balancingtarief vanaf 1 januari 2012. 

Door het project niet als dusdanig te realiseren, maar wel te focussen op de 

toekomstgerichte ontwikkelingen in die materie, heeft de CREG ongetwijfeld gehandeld in 

het belang van de netgebruikers. 
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Doelstelling nr. 16: De interne en externe communicatie verbeteren en met andere 

instanties samenwerken 

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

Eind 2011 stelt de CREG vast dat deze 4 acties volledig zijn verwezenlijkt. 

 

109) De niet-vertrouwelijke akten van de CREG publiceren en meedelen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
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Enerzijds om de transparantie op de markten te verbeteren, en anderzijds om de 

auteursrechten van deze markten te vrijwaren, werden de aktes van de CREG na 

goedkeuring door het Directiecomité gepubliceerd op haar website. Bovendien wordt erop 

toegezien dat de vertrouwelijke gegevens worden beschermd. Met de bedoeling om op 

synthetische wijze de gepubliceerde akten voor te stellen, voegt de CREG een verklarende 

samenvatting van enkele regels bij elke publicatie op haar internetsite. Bovendien brengt de 

CREG de personen die het wensen rechtstreeks op de hoogte van de publicatie van haar 

akten aan de hand van haar nieuwsbrief. 
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110) De vragen en vragenlijsten beantwoorden 
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De CREG blijft vrijwillig de vragen en klachten die haar in het Frans, het Nederlands en het 

Engels worden gesteld, behandelen. In 2011 heeft de CREG geantwoord op 

380 geschreven vragen van verbruikers, ondernemingen van de sector, advocaten, 

onderzoekers en administraties, zonder het tiental telefonische oproepen die de receptie 

dagelijks ontvangt, te vergeten. De antwoordtermijn varieert van één dag tot één maand. 

Gemiddeld slaagt de CREG erin om de vragen te behandelen binnen de 10 dagen na 

ontvangst. 

De vragen die aan de CREG worden gesteld en die onder haar bevoegdheid vallen, hebben 

voornamelijk betrekking op de distributie- en aansluitingstarieven, de parameters gebruikt in 

het kader van de tarifering, de sociale tarieven, marktstatistieken, welbepaalde akten van het 

Directiecomité, de aanvraagprocedures betreffende de leveringsvergunning  en de federale 

bijdrage. 

De vragen die niet rechtstreeks onder de bevoegdheid van de CREG vallen, worden 

doorgestuurd naar de federale Ombudsdienst voor Energie, de Informatiedienst 

(Contact Center) van de FOD Economie, de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van 

de FOD Economie of de regionale regulatoren. In dat verband heeft de CREG het interne 

reglement van de Ombudsdienst voor energie onderschreven, waarin de mogelijke 

interacties tussen deze dienst enerzijds en de energieregulatoren (CREG, CWaPE, VREG 

en BRUGEL) en de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie (in het bijzonder de 

Algemene Directie Controle en Bemiddeling en de AD Energie) anderzijds worden 

beschreven. 

In het kader van de samenwerking met de Federale ombudsman voor energie heeft de 

CREG deelgenomen aan verschillende vergaderingen die deze in 2011 organiseerde. De 

CREG zal blijven samenwerken met de bovenvermelde diensten door haar expertise op het 

vlak van klachtendossiers te geven, vergaderingen bij te wonen en de ombudsman de 

gegevens te bezorgen die hij in het kader van zijn wettelijke rapporteringsverplichting op 

Belgisch en Europees niveau nodig zou hebben. 

De CREG zal bovendien de vragen en vragenlijsten van de Raad voor de Mededinging en 

de andere nationale instanties, de regionale regulatoren en de Europese en internationale 
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instanties blijven beantwoorden voor zover zij hiervoor bevoegd is. 

Om de spelers en de gebruikers van de markt zo goed mogelijk te informeren, wordt de 

internetsite van de CREG regelmatig geüpdatet. Verder is de website in 2011 in een nieuw 

kleedje gestoken en beter toegankelijk gemaakt, onder meer door hem uit te rusten met een 

zoekfunctie. 

Door bereikbaar te zijn voor vragen en klachten, stelt de CREG haar deskundigheid ter 

beschikking van de burger en het algemeen belang. De CREG draagt bij tot de transparantie 

van haar beleid. Tegelijk stelt deze bereikbaarheid de CREG in staat om voeling te houden 

met wat er leeft. 

111) Samenwerken binnen de vzw CERRE 
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De CERRE (Centre on regulation in Europe), die naast de CREG momenteel 21 leden telt, 

stelt studies op in samenwerking met geïnteresseerde leden en organiseert seminaries en 

fora voor zijn leden, om de kwaliteit van de regulering te verbeteren via een intersectorale 

aanpak en vanuit een Europees perspectief. In 2011 besliste de CREG onder meer om deel 

te nemen aan de opstelling van vier CERRE-studies: 

-  “Enforcement and judicial review of decisions of NRAs”. Deze studie werd in 2011 

afgerond; 

- “The role of System Operators in regulated infrastructures”. Eind 2011 was deze 

studie nog niet afgerond; 

- “Independence, accountability and perfomance of NRA”. Eind 2011 was deze studie 

nog niet afgerond; 

- “Investments on transport infrastructures for natural gas and electricity ; towards a 

comprehensive conceptual framework to assess their impact on social welfare”. Deze 

studie werd afgerond zonder dat de CREG ze echter tot het einde heeft kunnen 

omkaderen, en dit omwille van redenen die verband houden met de energieactualiteit 

en om haar personeel te laten werken aan prioritaire dossiers. 

Bovendien heeft de CERRE zoals elk jaar fora en seminaries georganiseerd waaraan de 

CREG heeft deelgenomen. 
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Naast de voor 2011 aangekondigde doelstellingen heeft de CREG in aansluiting op een 

mededingingsprocedure, aan de CERRE eveneens de organisatie toevertrouwd van een 

opleiding voor haar personeelsleden, die voornamelijk gewijd is aan de economische 

aspecten van de regulering van de netwerkondernemingen, in het bijzonder in de 

elektriciteitssector. 

112) Met andere nationale en internationale instanties samenwerken 
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Op Belgisch vlak, werkt de CREG samen met de regionale regulatoren in het kader van 

FORBEG. Net als de voorgaande jaren heeft de CREG actief deelgenomen aan deze 

vergaderingen.  

De CREG heeft haar verantwoordelijkheid verder opgenomen door het Voorzitterschap van 

de gaswerkgroep en de werkgroep informatie-uitwisseling op zich te nemen. Deze laatste 

werkgroep had als voornaamste taak de jaarlijkse gemeenschappelijke publicatie van een 

overzicht van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt. De werkgroep “klachtenbehandeling” 

is niet langer samengekomen wegens het volledig operationeel worden van de 

onafhankelijke en autonome Ombudsdienst. Deze laatste organiseerde op maandelijkse 

basis bijeenkomsten met de Belgische Energieregulatoren met als doel de klachten die bij 

hem werden ingediend en ontvankelijk werden verklaard op een zo efficiënt mogelijke wijze 

te kunnen afhandelen. Hieraan heeft de CREG actief deelgenomen en bijdragen geleverd in 

de mate de klachten betrekking hadden op bevoegdheden die door de CREG worden 

uitgevoerd. 

Zowel naar aanleiding van de vergaderingen van de elektriciteitswerkgroep als van de 

gaswerkgroep werd informatie verstrekt over initiatieven waaraan de CREG deelneemt en 

die van belang zijn voor de gewestelijke regulatoren. Zo werd uitvoerig ingegaan op het 

marktmodel gas dat uitgewerkt werd door de CREG en werd door de CREG actief 

deelgenomen aan de vergadering binnen ENOVER waaraan de leden van FORBEG 

deelnemen, teneinde een kosten-baten analyse uit te werken inzake de implementatie van 

de slimme meters, zoals voorzien door het 3de Pakket. Andere dossiers werden naar 

aanleiding van de plenaire FORBEG-vergadering uiteengezet. Zo nam de CREG deel aan 

een presentatie over de Framework Guidelines Grid Connection en over System Operation, 

die tijdens het jaar 2011 werden voorbereid door de Nationale Regulatoren binnen de 

structuren van ACER. De CREG verzorgde ook systematisch een debriefing van de General 
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Assembly van de CEER alsook van de Board of Regulators van ACER waarbij de nadruk 

werd gelegd op dossiers die desgevallend konden raken aan domeinen waar de 

gewestelijke regulatoren actief zijn.  

Zo werd specifieke aandacht besteed aan de dossiers die binnen de CEER behandeld 

werden en die betrekking hebben op de consument. In die zin werd uitvoerig verslag uit 

gebracht van het Londen Forum dat op 26 en 27 oktober 2011 plaats vond en werden de 

conclusies aan de overige leden ter beschikking gesteld. Specifieke aandacht werd 

gevestigd op de initiatieven die de Europese Commissie (DG Sanco) reeds genomen had of 

nog zou nemen: oprichting van een werkgroep inzake Alternative Dispute Resolution, 

oprichting van een werkgroep die zich zou buigen over prijstransparantie en het zesde 

Consumer scoreboard die door DG Sanco werd gepubliceerd en waarin de energiesector 

niet al te best naar voren komt.  

In de loop der vergaderingen werd onder andere ook de aandacht gevestigd op het 

Infrastructure Package dat de Europese Commissie in oktober 2011 heeft gepubliceerd 

alsook op de ontwerp Richtlijn betreffende energie-efficiëntie. Tot slot werd systematisch 

verslag uitgebracht over de vorderingen die werden gemaakt omtrent het volledig 

operationeel maken van ACER dat sinds begin maart 2011 haar intrek heeft genomen in 

haar kantoren te Ljubljana. 

Op Europees vlak heeft de CREG haar activiteiten binnen de bestaande structuren van de 

CEER en ERGEG (tot het officiële verdwijnen van deze structuur op 1 juli 2011) verder 

gezet en geïntensifieerd. In de loop van 2011 en in functie van het volledig operationeel 

worden van ACER, heeft de CREG ook binnen de structuren van ACER, die in de loop van 

2011 vorm hebben gekregen, haar taken en verantwoordelijkheden opgenomen. Zo heeft de 

CREG het voortouw genomen bij de totstandkoming van de Framework Guideline (FG) 

Capacity Allocation and Congestion Management binnen het elektriciteitsdomein en heeft ze 

een vooraanstaande rol gespeeld bij de FG Capacity Allocation Gas, alwaar de CREG een  

dissenting opinion voor geformuleerd heeft. Daarnaast verzekert de CREG de functie van 

co-chair binnen de Electricity Network Market Task Force van eerst CEER en later ACER, 

waardoor de CREG van kortbij betrokken is geweest bij de totstandkoming van alle FG 

binnen het elektriciteitsdomein. Verder hebben de vertegenwoordigers van de CREG een 

actieve rol gespeeld bij het opstellen van de scoping paper die in 2012 aanleiding moet 

geven tot een FG Tariffs en werden er bijdragen geleverd bij het tot stand komen van de FG 

Balancing Gas. Eind 2011 werd aan de CREG ook de “lead” toevertrouwd voor het 

uitwerken van de FG Interoperability, hetgeen blijk geeft van het vertrouwen in de kwaliteit 

van het werk dat door CREG vertegenwoordigers werd geleverd. 
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De CREG heeft in 2011 haar rol als lead regulator van de CWE-Regio (Central West 

Europe) verder gezet. Nadat eind 2010 de marktkoppeling tot stand is gekomen tussen 

CWE en de Scandinavische landen, werd in 2011 verder gewerkt om de verdere koppeling 

tussen de regio’s tot stand te kunnen laten komen en dit binnen het kader van de 

doelstelling van de Europese Commissie om een eengemaakte Europese energiemarkt tot 

stand te brengen tegen 2014. De CREG heeft zich dan ook volledig ingeschakeld in de 

Regional Groups van ACER en de opstelling van de Regional and Cross Regional 

Roadmaps met als doel de eenmaking van de markten in 2014. 

De CREG heeft ook op actieve wijze deelgenomen aan de totstandkoming van een “Gas 

Target Model” op Europees vlak waarbij kon geput worden uit de verworven ervaring n.a.v. 

de invoering in België van het marktmodel voor gas van de CREG. 

Binnen de Board of Regulators heeft de vertegenwoordiger van de CREG op een actieve 

wijze deelgenomen aan de aldaar gevoerde discussies en heeft er de standpunten  

verdedigd die door de CREG-deelnemers tijdens werkgroepvergaderingen werden 

ingenomen. 

Ingevolge de toepassing van het 3de Pakket en de uitoefening van haar (bijkomende) 

bevoegdheden door ACER en de CREG als National Regulatory Authority nam de CREG 

enerzijds deel aan de voorbereidende discussies binnen ACER teneinde de 

werkzaamheden inzake certificatie te optimaliseren en anderzijds werden reeds de nodige 

stappen gezet teneinde de certificering van de TSO’s binnen België voor te bereiden. Ook 

nam de CREG actief deel aan de voorbereiding van de implementatie van de REMIT-

verordening op organisatorisch en informatica-vlak. Zo werd meegewerkt aan de 

totstandkoming van een uitgebreide vragenlijst die begin 2012 werd ingevuld teneinde 

ACER toe te laten een stand van zaken op te stellen. 

De gebeurtenissen van Fukushima in maart 2011 hebben aanleiding gegeven tot het 

oprichten van een ad hoc Task Force binnen de CEER en dit mede onder impuls van de 

CREG. Deze Task Force heeft als taak gehad om de eerste maanden na de kernramp in 

Japan en nadat de Duitse regering had aangekondigd 8 nucleaire centrales te sluiten vanaf 

1 juli 2011, een stand van zaken in kaart te brengen inzake de directe gevolgen inzake 

vraag en prijs van de elektriciteit op de Europese markt alsook binnen de lidstaten, met de 

nadruk op Duitsland en de buurlanden. Deze Task Force stond in direct contact met de 

Europese Commissie, die naderhand beslist heeft om een Electricity Coordination Group op 

te richten, waarbij zowel vertegenwoordigers van de lidstaten als van de NRA’s werden 

vertegenwoordigd. Deze groep kwam eind juli een eerste keer samen op initiatief van de 
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Europese Commissie. Begin december vond een tweede bijeenkomst plaats. De CREG 

heeft naar aanleiding van de eerste bijeenkomst in juli een presentatie verzorgd inzake 

elektriciteitsvraag en -aanbod na het sluiten van de Duitse nucleaire centrales. 

In de loop van 2011 werd zowel door ACER als door de CEER veel werk verzet in het kader 

van de tot stand koming van het Infrastructure Package, dat uiteindelijk op 19 oktober door 

de Europese Commissie werd gepubliceerd. De CREG heeft op actieve wijze deel genomen 

aan de vergaderingen van de ad hoc Task Forces “Cost Allocation” en “Financial 

Mechanisms”. Deze Task Forces hebben op geregelde tijdstippen waardevolle input 

gegeven aan de Europese Commissie bij het schrijven van haar teksten. Zo werd door de 

CEER op basis van haar bevindingen, opgedaan binnen die twee Task Forces, ook een 

voortrekkersrol gespeeld bij de door de Europese Commissie georganiseerde workshops. 

Binnen de CEER structuur heeft de CREG ook haar verantwoordelijkheid opgenomen qua 

deelname aan de werkzaamheden en het tot stand komen van de diverse “deliverables” van 

het werkprogramma van de CEER voor het jaar 2011. Zo werd op actieve wijze 

deelgenomen aan de juridische documenten die het operationeel worden van ACER 

moesten begeleiden en ondersteunen. Zo werden bijdragen geleverd inzake de Rules of 

Procedure van de Board of Regulators, de Peer Review Paper, de uitwerking van een 

procedure voor amendering van Netwerk Codes, de tot stand koming van een favorable 

opinion inzake de statuten van ENTSO-e en ENTSO-g en het driejarig werkplan van de 

ENTSO’s. De CREG nam ook de lead voor het schrijven van een paper inzake 

“Enforcement of Network Codes” die pas in de loop van 2012 door de Board of Regulators 

zal worden goedgekeurd. De CREG heeft er kunnen voor zorgen dat de Belgische 

Energieombudsman ook in 2011 zijn plaats heeft gekregen op het Londen Forum, waar hij 

een presentatie heeft kunnen geven over de organisatie van de Belgische autonome en 

onafhankelijke ombudsman alsook de wijze waarop de ingediende klachten worden 

behandeld. Eerder op het jaar werd hem ook de gelegenheid gegeven om zich te komen 

voorstellen binnen de Retail and Customer Working Group van de CEER. De CREG heeft 

op actieve wijze deelgenomen aan de werkzaamheden van de werkgroep en ook haar 

lokalen ter beschikking gesteld voor de organisatie van een interne workshop.  

Het ter beschikking stellen van haar lokalen heeft de CREG ook gedaan voor het 

organiseren van de General Assembly van de CEER en de Board of Regulators van ACER 

bij een drietal gelegenheden, hetgeen door de leiding van de CEER en Board of Regulators 

uitermate werd geapprecieerd. 
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Zoals ieder jaar heeft de CREG op efficiënte wijze haar Nationaal Rapport opgeleverd aan 

de Europese Commissie. In de loop van 2011 werd door de CREG binnen de bevoegde 

werkgroep van de CEER ook een substantiële bijdrage geleverd bij de uitwerking van de 

structuur van de toekomstige nationale rapporten. 

Tot slot kan nog vermeld worden dat de CREG, net als de voorgaande jaren op efficiënte 

wijze heeft deelgenomen aan het beantwoorden van vragenlijsten van de CEER (al dan niet 

in opdracht van de Europese Commissie) die naderhand meestal aanleiding hebben 

gegeven tot het tot stand komen van een “Status review”, “Guidelines of Good Practice” of 

enig andere “paper”. Voorbeelden van dergelijke vragenlijsten zijn: licensing powers of 

NRA’s, billing and switching, continuity of supply, NRA customer powers, integration of 

electric vehicles, transposition of the Third Package. 

De CREG heeft deelgenomen aan de driemaandelijkse oplijsting inzake de omzetting van 

het Derde Pakket en heeft ook op actieve wijze deelgenomen aan de vierde workshop 

inzake het Derde Pakket, die in het najaar door de Europese Commissie werd 

georganiseerd en waarop omstandig werd ingegaan op de taken en procedures die de 

NRA’s moeten volgen in het kader van de certificering van haar nationale TSO’s. 

De documenten die door de werkgroepen van zowel ACER als de CEER werden 

geproduceerd (en goedgekeurd werden door de General Assembly van de CEER of de 

Board of Regulators van ACER) en die voor het publiek toegankelijk zijn, kunnen op de 

respectievelijke websites teruggevonden worden. 

Tenslotte moet vermeld worden dat de ERGEG-structuur definitief werd opgegeven per 1 juli 

2011, aangezien enerzijds ACER op dat ogenblik volledig operationeel was geworden en 

omdat op dat ogenblik de laatste documenten gerealiseerd onder “ERGEG-vlag” definitief 

waren afgewerkt anderzijds. 
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OPDRACHTEN TOEGEWEZEN AAN DE CREG 
DOOR HET 3de EUROPESE WETGEVINGS-
PAKKET 

Bovenop de doelstellingen van de CREG in het kader van de “Business as usual”, heeft het 

3de pakket verschillende nieuwe opdrachten toevertrouwd aan de CREG. De uiterste datum 

voor de omzetting in het nationale recht was 3 maart 2011. De omzettingsprocedure, die een 

grondige wijziging van de bestaande elektriciteits- en gaswet vereiste, ging in januari 2011 

van start op initiatief van de Minister van Energie en werd ongeveer één jaar later, op 11 

januari 2012, afgesloten met de publicatie van de wet van 8 januari 2012 in het Belgisch 

Staatsblad. 

In haar beleidsplan voor 2011 gaf de CREG aan dat zij de nieuwe opdrachten die haar door 

het 3de pakket werden toevertrouwd, uiteraard wilde uitvoeren, maar dat deze hoofdzakelijk 

afhangen van de keuzes die door de federale wetgever moeten worden gemaakt in het 

kader van de omzetting. 

Tevens heeft de CREG aangegeven dat de resultaten die in 2011 uit de doelstellingen en de 

acties van de CREG voortvloeien, sterk afhangen van de termijn waarbinnen het 3de pakket 

in het Belgische recht zou worden omgezet, van de taken die aan de CREG zouden worden 

toevertrouwd in het kader van deze omzetting en van het gedrag van de betrokken spelers 

op de elektriciteits- en gasmarkten ten opzichte van de verzoeken tot informatie en 

samenwerking uitgaande van de CREG.  

Als de CREG er, rekening houdend met wat voorafgaat, niet in slaagt om de doelstellingen 

te verwezenlijken die werden vastgelegd in haar beleidsnota van 2011, is dit grotendeels te 

wijten aan de vertraging bij de omzetting van het 3de pakket in Belgisch recht. 

Desalniettemin zijn de verordeningen en richtlijnen op 3 maart 2011 in werking getreden en 

heeft de CREG rekening moeten houden met het bestaan ervan, vooral bij de beslissingen 

met juridische gevolgen na deze datum. 
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Doelstelling nr. 17: De opdrachten inzake de nettarieven uitvoeren 

De CREG is van mening dat deze doelstelling en de acties waaruit deze bestaat, volledig 

werden verwezenlijkt. 

 

Niet bereikt 
In beperkte 

mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat 
betreft de CREG, 
maar niet voltooid 

omwille van 
externe 

elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 

 

Op het vlak van de nettarieven bestaat er een grote continuïteit met het 2de pakket, waarin 

reeds de voorafgaande goedkeuring van de tarieven en tariefmethoden door de regulator 

was voorzien. In het 2de pakket was het evenwel mogelijk dat een andere instantie dan de 

regulator kon overgaan tot de goedkeuring, op voorstel weliswaar van deze laatste en 

zonder dat het voorstel op willekeurige wijze kon worden gewijzigd. 

Het 3de pakket wijzigt dit laatste punt grondig: voortaan is enkel de regulator bevoegd voor 

de goedkeuring. Dit houdt in dat de huidige voorstelbevoegdheid op het vlak van de 

tariefmethoden onverenigbaar is met de 3e elektriciteits- en gasrichtlijnen. 

De CREG heeft een raadpleging georganiseerd over haar ontwerpen van besluit tot 

vaststelling van methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden 

inzake de aansluiting op en de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor 

aardgas en de LNG-installatie, evenals de toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie. Deze raadpleging vond plaats van 22 september tot 21 oktober 2011. 

Op 28 november 2011 keurde de CREG de volgende documenten goed en publiceerde ze 

op haar website: 

- Het consultatieverslag over het ontwerp van besluit tot vaststelling van methoden 

voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting 

op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie; 
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- Het besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en 

vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 

elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie; 

- De beslissing over het tariefvoorstel van Elia voor de regulatoire periode 2012 – 2015 

(enkel beschikbaar in het Frans); 

- Het consultatieverslag over het ontwerp van besluit tot vaststelling van methoden 

voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting 

op en toegang tot de aardgasvervoersnetten, opslaginstallaties en LNG-installaties 

- Het besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en 

vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 

aardgasvervoersnet, opslaginstallaties en LNG-installaties; 

- De beslissing over de vraag ter goedkeuring van de tarieven inzake de aansluiting op 

en gebruik van het aardgasvervoersnet, de opslagdiensten en ondersteunde 

diensten van Fluxys voor de regulatoire periode 2012 – 2015 (enkel beschikbaar in 

het Frans). 

Op 22 december 2011 keurde de CREG de tarieven van Elia100 en van Fluxys101 goed voor 

de regulatoire periode 2012 – 2015. Deze beslissing geeft aan Elia en Fluxys, aan de markt 

en de elektriciteitsgebruikers duidelijkheid en een tarifaire stabiliteit voor de komende 4 jaar. 

Wat betreft de distributietarieven voor elektriciteit en aardgas die moeten worden vastgelegd 

voor de periode 2013 – 2016, organiseerde de CREG een raadpleging over haar ontwerp 

van besluit tot vaststelling van methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 

voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot de distributienetten. Deze raadpleging 

vond plaats van 15 september tot 14 oktober 2011. Op 4 november 2011 lanceerde de 

CREG een raadpleging bij de distributienetbeheerders over het beoordelingsmodel voor de 

kostenbeheersingsmaatregelen. 

Rekening houdend met de verwachte bevoegdheidsoverdracht inzake distributietarieven van 

de CREG naar de regionale regulatoren, die in de tariefperiode wellicht een verandering van 

tarifaire methodologie zou moeten teweegbrengen, hebben de distributienetbeheerders en 

de regionale regulatoren in januari en februari 2012 echter aan de CREG gevraagd om 
                                                 
100 Beslissing (B)111222-CDC-658E/19 betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel 
van NV Elia SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012 – 2015. 
101 Beslissing (B)111222-CDC-656G/16 betreffende het aangepaste 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 2012 – 2015. 
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voorlopig voor 2013 en 2014 de distributietarieven vast te leggen, op basis van de tarieven 

die werden goedgekeurd voor 2012. 

Doelstelling nr. 18: De netbeheerders certificeren 

De CREG is van mening dat deze doelstelling en de acties waaruit deze bestaat, werden 

verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet konden worden voltooid omwille van 
externe elementen. 
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De nieuwe unbundlingsregels vastgelegd in het 3de pakket voor de effectieve scheiding 

tussen netwerkactiviteiten enerzijds en productie- en leveringsactiviteiten anderzijds, hebben 

als doel het risico op belangenconflicten en discriminerend gedrag bij de exploitatie van de 

netten te voorkomen, investeringen in netwerkinfrastructuur op niet-discriminerende wijze te 

bevorderen, evenals te zorgen voor eerlijke toegang tot het net voor nieuwkomers en 

transparantie op de markt.  

Het 3de pakket bepaalt onder meer dat bedrijven die eigenaar zijn van een transmissienet 

gecertificeerd moeten worden door de nationale regulerende instantie, als zijnde in 

overeenstemming met de unbundlingvereisten, voordat zij door de lidstaten aangewezen 

kunnen worden als transmissienetbeheerders. Dit nieuwe systeem houdt niet alleen een 

vereiste van initiële certificering in maar tevens een permanent toezicht door de nationale 

regulator op de voortdurende naleving van de unbundlingsvereisten door de 

transmissienetbeheerders. Dit vormt een belangrijke nieuwe taak voor de CREG. 

Op Europees niveau nam de CREG in 2011 actief deel aan verscheidene gezamenlijke 

CEER-Europese Commissie werkgroepen ter bespreking van vragen en problemen gerezen 

i.v.m. de interpretatie en concrete toepassing van de certificeringscriteria en 

certificeringsprocedure vervat in de richtlijnenartikels.  

In het najaar van 2011 werden, op initiatief van de CREG, reeds informele besprekingen 
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opgestart met de huidige beheerder van het transmissienet, Elia, ter voorbereiding van de 

formele certificeringsprocedure die dient te gebeuren.  

Ook met huidige netbeheerder Fluxys en met de Interconnector I(UK) werden reeds begin 

2011 voorbereidende gesprekken opgestart in aanwezigheid van de Europese Commissie 

ter voorbereiding van de formele indiening van hun certificeringdossier.  

Reeds in 2010 had de CREG in haar studies102 over de omzetting van het 3de pakket een 

eerste reeks voorstellen geformuleerd voor de omzetting van de richtlijnbepalingen onder 

meer m.b.t. unbundling en certificering, door tekstvoorstellen voor aanpassing aan de in 

voege zijnde elektriciteits- en gaswet te formuleren. In 2011 bracht de CREG een 

actualisering van deze studies103 uit (onder meer naar aanleiding van het advies van de 

Raad van State bij het voorontwerp van wet). Beide studies werden door de CREG 

gepubliceerd en, onder meer, overgemaakt aan de Minister.  

Bij haar deelname aan de hoorzittingen in het Parlement georganiseerd door de 

Kamercommissie Bedrijfsleven in het najaar van 2011, heeft de CREG ook heel wat 

opmerkingen en kritieken geformuleerd bij de voorgestelde wetsartikelen m.b.t. de 

unbundling en certificering van transmissienetbeheerders zoals opgenomen in het 

wetsontwerp dat ter bespreking voorlag. 

Gezien de laattijdige omzetting van de richtlijnen van het 3de pakket in de Belgische 

wetgeving, heeft de formele procedure voor certificering van de transmissienetbeheerders 

pas kunnen opgestart worden in de loop van 2012. Bijgevolg, zal de certificeringsprocedure 

– zoals in het merendeel van de Europese lidstaten - niet voltooid kunnen worden tegen 3 

maart 2012 (gelet op de in de Europese richtlijnen voorziene proceduretermijn van 8 

                                                 
102 Studie (F)111006-CDC-1111 over de actualisering van studie (F)101105-CDC-986 betreffende de wijzigingen 
aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het 
verbeteren van de werking en de opvolging van de elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met richtlijn 
2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG en, 
Studie (F)111006-CDC-1112 over de actualisering van studie (F)101105-CDC-984 betreffende de wijzigingen 
aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in 
overeenstemming met de richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 
2003/55/EG. 
103 Studie (F)101105-CDC-986 betreffende de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van 
richtlijn 2003/54/EG en, 
Studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en 
de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG. 
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maanden met een verplicht advies van de Europese Commissie). In geval van een 

bijkomend advies van ACER is de proceduretermijn 10 maanden.  

Met de inwerkingtreding van de Belgische omzettingswet in 2012 zal de formele procedure 

tot certificering van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit en gas opgestart 

worden, en zal de CREG o.m. zoals voorzien in de procedure haar ontwerp van beslissing 

ter zake voor advies overmaken aan de Europese Commissie. Daarna zal de CREG ook 

verder moeten instaan voor een permanent toezicht op de voortdurende naleving van de 

unbundlingsvereisten door de transmissienetbeheerders. 

Doelstelling nr. 19: De opdrachten inzake de klachten en bezwaren uitoefenen 

De CREG is van mening dat deze doelstelling en de acties waaruit deze bestaat, werden 

verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet konden worden voltooid omwille van 
externe elementen. 
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In haar studies104 over de omzetting van het 3de pakket heeft de CREG aan de wetgever 

voorgesteld om haar de taak van geschillenbeslechting toe te vertrouwen, conform de 3de 

elektriciteits- en gasrichtlijnen. Volgens deze bepalingen moeten bepaalde netgeschillen 

door de regulator kunnen beslecht worden. Volgens het voorstel van de CREG zouden het 

artikel 28 van de elektriciteitswet en artikel 15/14 van de gaswet in overeenstemming 

worden gebracht met de richtlijnen, met name op het vlak van de vereiste onafhankelijkheid 

van de regulator. Hiertoe was het onder meer noodzakelijk om de regulator (lees: het 

Directiecomité) te belasten met de geschillenbeslechting, en een einde te maken aan het 

aparte bestaan van een “Geschillenkamer”. 

Met de wet van 8 januari 2012 is geopteerd voor een consolidatie van de Geschillenkamer 

als afzonderlijk orgaan binnen de CREG. De leden en plaatsvervangers van deze 

                                                 
104 Voornoemde studie (F)111006-CDC-1111 en studie (F)111006-CDC-1112. 
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Geschillenkamer mogen niet worden gekozen onder de leden van de organen en de 

personeelsleden van de CREG. Ook in haar werking zelf is de Geschillenkamer volledig 

zelfstandig. 

De gewijzigde wet laat geen ruimte voor enige tussenkomst van het Directiecomité van de 

CREG op het vlak van geschillenbeslechting. Zelfs het secretariaat van de geschillenkamer 

valt niet langer onder haar takenpakket. De wetgever heeft een andere keuze gemaakt dan 

degene die de CREG had aanbevolen. De wijze waarop de geschillenbeslechting thans 

geregeld wordt, zal mogelijk de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de 

Geschillenkamer in het gedrang brengen. 

Daarnaast heeft de CREG in de hierboven vermelde studies eveneens voorgesteld om het 

in de richtlijnen voorziene systeem van willig beroep in te voeren (de zogenaamde klachten 

met het oog op herziening). Dit is gebeurd door de artikelen van de elektriciteitswet en van 

de gaswet.  

Op het vlak van willig beroep, kan elke belanghebbende partij die zich geschaad acht naar 

aanleiding van een door de CREG genomen beslissing voortaan een klacht indienen bij de 

CREG teneinde de zaak opnieuw te laten onderzoeken. 

De CREG zal in de toekomst eventuele klachten behandelen die de herziening van haar 

beslissingen beogen. 

Doelstelling nr. 20: De opdrachten inzake toezicht uitoefenen 

De CREG is van mening dat deze doelstellingen en de acties waaruit deze bestaat, werden 

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

 

Niet bereikt 
In beperkte 

mate 
verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat 
betreft de CREG, 
maar niet voltooid 

omwille van 
externe 

elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 

 



 

129 / 135 

De toezichtopdrachten die worden vermeld in de artikelen 37.1 (elektriciteit) en 41.1 (gas) 

van de derde elektriciteits- en gasrichtlijnen hebben niet enkel betrekking op de opvolging 

van de tarieven en de prijzen, maar voortaan ook op de toegang tot de netten en de 

infrastructuur, de opvolging van de werking van de markt, de openstelling en de ontwikkeling 

van de markt, evenals de opvolging van de maatregelen inzake de 

consumentenbescherming. 

Aangezien het 3de pakket in januari 2012 in het Belgische recht werd omgezet, was het voor 

de CREG onmogelijk om in 2011 alle in dit pakket vastgelegde toezichtopdrachten uit te 

oefenen, des te meer omdat de derde richtlijnen bepalen dat de lidstaten bepaalde 

toezichtopdrachten aan andere instanties dan de nationale regulator mogen toevertrouwen. 

Wat de werking van de elektriciteitsmarkt betreft, heeft de CREG in 2011 een monitoring 

uitgevoerd die betrekking had op de volgende punten: 

- de aangeboden prijzen en volumes van de ondersteunende diensten voor 2012 

(actie nr. 22); 

- de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de ARP-contracten, 

toegangscontracten en aansluitingscontracten (actie nr. 48); 

- het ontwikkelingsplan en opvolging van de investeringen (acties nrs. 49 en 63); 

- het primaire, secundaire en tertiaire reservevermogen dat bijdraagt tot het 

waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het 

transmissienet in de regelzone (acties nrs. 50 en 51); 

- de compensatie van de kwartuuronevenwichten (acties nrs. 52 en 53); 

- de Belpex-activiteiten en het gedrag van de actoren op de gekoppelde DAM (acties 

n°88 en 89); 

- de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit (acties nrs. 7 en 94); 

- de offshore groenestroomcertificaten (acties nrs. 103, 104 en 105); 

- de financiering van de zeekabelverbinding voor offshore windmolenparken (actie 

nr. 107); 

- de kosten van de maatregelen betreffende de offshore windmolenparken (actie 

nr. 108). 
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Wat de werking van de gasmarkt betreft, ofschoon als nieuwe taken voorgesteld in de 3de 

gasrichtlijn, heeft de CREG steeds bepaalde opvolgingstaken waargenomen. De invoering 

en opvolging van de beheerstaken van de netbeheerder op het vervoersnet met inbegrip 

van alle interconnectiepunten, en de uitwerking van congestiemanagementregels heeft 

reeds haar basis in de uitvoering van de gedragscode (zie actie nr. 34), maar wordt ook 

verder in de diepte onderzocht zoals aangegeven in actie nr. 39. Binnen diezelfde 

gedragscode is ook de basis gelegd om toe te zien dat het niveau van informatieverstrekking 

aan de netgebruikers, waar de eindafnemer deel van uitmaakt, wordt opgevolgd.  

Verder betreft het hier voornamelijk de opvolging van de toegang tot het net en de 

infrastructuur ter ondersteuning van de marktwerking , in het bijzonder met betrekking tot de 

investeringsplannen van de netbeheerder in (zie acties nrs. 40, 41 en 47), van het bereikte 

niveau en efficiëntie in termen van marktopening en mededinging voor de groot- en 

kleinhandelsmarkten (zie actie nr. 96), van de graad van transparantie (zie actie nr.61) en 

van de opvolging van veiligheidsmaatregelen (zie acties nrs. 60 en 95). Met betrekking tot 

de toegang tot opslaginstallaties heeft de Belgische overheid gekozen voor het 

gereguleerde model, waarbij zowel de toegangsregels als de aangeboden diensten a priori 

dienen goedgekeurd te worden door de CREG (zie acties nrs. 33, 34 en 37). Samen met alle 

andere aangeboden flexibiliteitsdiensten door middel van het gebruik van leidingbuffer, is 

van oudsher een opvolging gebeurd door de CREG, wat hernomen is onder actie nr. 59. 

Voor het overige heeft de Belgische wetgever ook keuzes gemaakt in het aanduiden van 

andere bevoegde instanties, zodanig dat de CREG slechts in tweede instantie betrokken 

partij is. Het betreft hier de mededingingsdossiers die kunnen voorbereid worden door de 

CREG maar waarbij het toekomt aan de Raad voor de Mededinging om indien nodig tot een 

finaal besluit te komen voor eventueel verdere actie. 

Wat de elektriciteits- en aardgasprijzen betreft, heeft de CREG in 2011 een monitoring 

uitgevoerd die betrekking had op de volgende punten: 

- de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen (actie nr. 71); 

- de vergelijking van de aardgasprijzen voor een gezin in Brussel, Parijs, Berlijn, 

Amsterdam en Londen (actie nr.82); 

- de verhouding tussen de kosten en de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2010 

(actie nr.74); 
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- de tussenkomst van Electrabel tijdens de hoorzitting van 9 februari 2011 in de 

Commissie voor het Bedrijfsleven inzake de nucleaire rente (actie nr. 72); 

- de economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire 

bijdrage (actie nr. 72); 

- de wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing (actie nr. 5); 

- de kwaliteit van de parameters in de tarifering van aardgas (actie nr. 67); 

- het ‘Vangnet’ tegen niet verantwoorde schommelingen van de energieprijzen (actie 

nr. 6); 

- de representativiteit van de parameter END en van de tariefformules die Ebem 

gebruikt voor de tarifering van de levering van elektriciteit (actie nr. 91); 

- de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en langetermijngroothandelsmarkt 

voor het jaar 2010 (acties nrs. 68, 80, 88 en 91); 

- de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie in 2010 in de 

contracten voor de levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van 

Electrabel en SPE (actie nr. 75); 

- het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen (actie n°85);  

- de analyse van het concept van de spreads (actie nr. 83); 

- het vormingsmechanisme van de negatieve elektriciteitsprijzen in Duitsland (actie nr. 

84); 

- de impact van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 op de 

elektriciteitsprijzen die in België worden toegepast (actie nr. 86); 

- de analyse van de kosten en onrendabele topberekening voor offshore windmolens 

in België (actie nr. 79); 

- het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de 

sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt (actie nr. 30);  

- het effect van de NorNed kabel op de Day Ahead elektriciteitsprijzen in Nederland, 

Duitsland en België (actie nr. 87). 
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Doelstelling nr. 21: Meewerken met de andere autoriteiten 

De CREG is van mening dat deze doelstelling en de acties waaruit ze is samengesteld, 

volledig werden verwezenlijkt. 
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De 3e elektriciteits- en gasrichtlijnen beogen uitdrukkelijk een nauwe samenwerking van de 

nationale regulerende instantie met de Europese commissie, het Agentschap (ACER) en de 

regulerende instanties van de lidstaten van de EU enerzijds en met de Belgische 

Mededingingsautoriteit en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 

anderzijds, wiens wijze van samenwerking de komende jaren verder zal moeten worden 

verduidelijkt. 

Zoals vermeld in de beschrijving van bovenvermelde actie nr. 105 heeft de CREG in 2011 

ten volle samengewerkt met de andere bevoegde nationale en internationale instanties voor 

de elektriciteits- en gasmarkten, en dit zonder de omzetting van het 3e pakket in het 

Belgische recht af te wachten. 
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5. CONCLUSIES: GRAAD VAN VERWEZEN-
LIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN 

DE CREG IN 2011 

 

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

beleidsplan voor 2011, in totaal 21 algemene doelstellingen vastgelegd die ze moest 

verwezenlijken. Deze zijn de volgende. 

- zestien doelstellingen die in het kader van de “business as usual” moeten 

worden bereikt; 

- en vijf doelstellingen die in het kader van nieuwe opdrachten toevertrouwd aan 

de CREG door het 3e Europese wetgevingspakket inzake “energie” moeten 

worden bereikt. 

De zestien doelstellingen die in het kader van de “Business as usual” moesten worden 

bereikt, bestonden op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan uit 95 acties die op 

hun beurt bestonden uit individueel te vervullen taken. 

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

geformuleerd in het beleidsplan en de verwezenlijkingen van 2011, stelt de CREG vast dat 

zij tijdens het betrokken jaar in totaal 112 acties heeft uitgevoerd. 

Deze stijging van bijna 18% van het aantal acties vergeleken met het oorspronkelijke 

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

door de Minister en door de Commissie voor het bedrijfsleven van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers in de loop van het jaar of uit initiatieven die de CREG in 2011 heeft 

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

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

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

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

tarifering of op de werking van de elektriciteits- en gasmarkten. 
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De graad van verwezenlijking van deze 16 “business as usual”-doelstellingen van de 

CREG in 2011 en van de 112 acties waaruit deze bestaan, wordt op synthetische en 

objectieve wijze beschreven in het vierde deel van onderhavig verslag. De algemene 

evaluatie van de 112 acties uitgevoerd in 2011 door de CREG leidt tot onderstaande 

grafiek: 

 

 

 

 

De graad van verwezenlijking van de vijf doelstellingen die moesten worden bereikt in 

het kader van de nieuwe opdrachten toevertrouwd aan de CREG door het 3e pakket, 

wordt in onderstaande grafiek samengevat: 
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Graad van verwezenlijking van de acties van het beleidsplan 2011






