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1. INLEIDING 

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

de elektriciteitsmarkt en 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 2012 en van hun 

verwezenlijking.  

Deze artikelen bepalen het volgende: ”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 overmaakt. 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 3de elektriciteitsrichtlijn1 en 

artikel 41, 1., e) van de 3de gasrichtlijn2, stellen ook 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 3de gasrichtlijn.  

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

verwezenlijkingen van het jaar 2012 te vergelijken, dit werd op 27 oktober 2011 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 niet in haar beleidsplan voor het jaar 2012 opnemen. Bij het opstellen van 

onderhavig beleidsplan heeft de CREG echter geprobeerd zo goed mogelijk vooruit te lopen 

op deze omzetting en heeft zij in een 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 het 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 2012 opnieuw aangehaald. Vervolgens wordt de benadering 

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

jaar 2012, 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 2012. 

Dit vergelijkende verslag werd op 11 april 2013 goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG. 

                                                 
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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2.  HERINNERING VAN DE INHOUD VAN HET 

BELEIDSPLAN VOOR HET JAAR 2012 

In haar beleidsplan 2012, opgesteld door de CREG in oktober 2011, behandelde de CREG 

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

opdrachten en van de richtsnoeren op het vlak van energiebeleid vastgelegd door de 

federale Regering, wenste te verwezenlijken.  

In 2012 was de CREG actief in zeven activiteitendomeinen.  

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

van oktober 2011 van de elektriciteits- en gaswetten, namelijk de versies die van kracht 

waren bij de opstelling van het beleidsplan voor 2012 en voorafgaand aan de omzetting van 

het 3de pakket in het Belgische recht. Deze zes “business as usual” activiteitendomeinen 

hebben betrekking op de elektriciteits- en aardgasmarkten (hierna “gas”), in functie van de 

gereguleerde netactiviteiten en de activiteiten opengesteld voor mededinging. Deze zes 

activiteitendomeinen bestaan uit doelstellingen die in 2012 moeten worden verwezenlijkt. 

Deze 16 doelstellingen bestaan op hun beurt uit 79 oorspronkelijke acties die overeenkomen 

met individuele en specifieke uit te voeren taken. 

Het zevende en laatste activiteitendomein loopt vooruit op de nieuwe opdrachten die door 

het 3de pakket aan de CREG worden toegewezen. Gezien de onzekerheid die in 

oktober 2011 met de omzetting van het 3de 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 3de 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 gasmarkten. Aangezien het moeilijk en zelfs onmogelijk is om deze 

21 doelstellingen en 79 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 2012 tevens een 

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

verbeteren.  

De CREG heeft haar doelstellingen zodanig bepaald dat ze coherente, evenwichtige en 

onderling even belangrijke gehelen vormen. Dit bepalen van de doelstellingen gebeurt nu 

eens door de activiteiten met betrekking tot de elektriciteitssector te scheiden van de 

activiteiten met betrekking tot de gassector, dan weer door het transport en de distributie van 

elektriciteit en gas afzonderlijk te beschouwen, of enerzijds de tarieven en de prijzen en 

anderzijds de nettoegang en de marktwerking afzonderlijk te behandelen. 

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de activiteitendomeinen en de doelstellingen 

van de CREG voor 2012:  

De doelstellingen van de CREG voor 2012 worden samengevat in onderstaande tabel:  

 

 

ACTIVITEITEN 

DOMEINEN 
DOELSTELLINGEN VOOR 2012 

 

BUSINESS AS USUAL 

1. 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 

2. 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 elektriciteitstransmissienet 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 

3. 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 
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ACTIVITEITEN 

DOMEINEN 
DOELSTELLINGEN VOOR 2012 

4. MONITORING 

VAN DE PRIJZEN 

VOOR 

ELEKTRICITEIT EN 

GAS 

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

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

5. MONITORING 

VAN DE 

PRODUCTIE, DE 

INVOER EN DE 

LEVERING VAN 

ELEKTRICITEIT EN 

GAS  

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

Doelstelling nr. 13: Toezicht houden op de bevoorradingszekerheid en op de gas- en 
elektriciteitsmarkten 

6. TAKEN MET 
BETREKKING TOT 

DE ODV’S, DE 
WINDMOLENS IN DE 
NOORDZEE EN DE 
SAMENWERKING 

MET ANDERE 
INSTELLINGEN 

Doelstelling nr. 14: Controleren en goedkeuren van de uitvoering van de maatregelen ten 
gunste van de beschermde klanten en beheren van de fondsen bestemd voor de financiering 
van sommige federale openbare dienstverplichtingen (ODV’s) 

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 

NIEUWE OPRACHTEN TOEGEWEZEN AAN DE NATIONALE REGULATOR DOOR HET 3
de

 EUROPESE 
WETGEVINGSPAKKET 

 
Doelstelling nr. 17: De opdrachten inzake de tarieven en de toegang tot de netten uitvoeren 

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: Samenwerken met de andere autoriteiten 
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3.  INHOUD VAN HET VERGELIJKEND 

VERSLAG BETREFFENDE DE 

DOELSTELLINGEN EN DE 

VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET 

JAAR 2012 

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

door de CREG bepaalde doelstellingen voor het jaar 2012. Elke doelstelling wordt er kort in 

uitgelegd. Vervolgens wordt de graad van verwezenlijking van elke doelstelling geëvalueerd 

volgens een schaal met zes niveaus: 

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 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: 

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 graad van verwezenlijking wordt vastgelegd op basis van de vergelijking tussen de te 

verwezenlijken doelstelling tijdens het referentiejaar, of deze nu in het kader van het 

beleidsplan werd gepland of in de loop van het jaar werd toegevoegd, en de concrete 

verwezenlijkingen gerealiseerd na het einde van het referentiejaar.  

De CREG staat erop om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse uit te voeren 

van de graad van verwezenlijking van de doelstellingen en de acties waaruit deze bestaan. 

Wanneer acties niet zoals gepland konden worden verwezenlijkt, wordt hiervoor de reden 

aangegeven.  

Om redenen van objectiviteit en synthese, is de CREG echter niet te lang blijven stilstaan bij 

de invloed van de verwezenlijking van de doelstellingen. Zij herinnert er wel aan dat deze 

9/143 
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over het geheel genomen bijdragen tot een betere werking van de elektriciteits- en 

gasmarkten. De lezer die geïnteresseerd is in de individuele invloed van de doelstellingen 

van de CREG, wordt verzocht de verschillende akten door deze laatste opgesteld en 

gepubliceerd op haar website, te raadplegen. 

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

beleidsplan voor 2012 afrondde, met andere woorden eind oktober 2011, zij in totaal 79 te 

verwezenlijken acties had geïdentificeerd die in het kader van de 16 doelstellingen 

betreffende de historische activiteitendomeinen moesten worden verwezenlijkt. De CREG 

stelt echter vast dat deze doelstellingen vandaag 91 acties tellen.  

Deze stijging van bijna 15% 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 de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers in de loop van het jaar 2012, 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 die door de 

CREG wordt gespeeld 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 12 bijkomende acties, die niet vermeld stonden in het beleidsplan van 2012, werden 

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

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

elektriciteits- en gasmarkt. 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 2012 

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

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

verwezenlijkt, toch kunnen de meeste doelstellingen van de CREG redelijkerwijze moeilijk 

op een zodanig korte periode worden gerealiseerd omwille van de draagwijdte van de 

hervormingen die momenteel op de elektriciteits- en de gasmarkten plaatsvinden en omwille 

van het feit dat deze markten zich nog steeds in een overgangsfase bevinden en momenteel 

worden geconsolideerd. 

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

jaar 2012, tot doel de verwezenlijking van de doelstellingen na het afgelopen jaar te 

bestuderen. Verschillende doelstellingen die voor het jaar 2012 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 2013 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.  

Om de graad van verwezenlijking van een doelstelling te evalueren, wordt in het algemeen 

en op objectieve wijze verwezen naar de graad van verwezenlijking van de actie of van de 

acties waaruit de doelstelling bestaat. Wanneer een actie in twee delen kan worden 

opgesplitst (bijvoorbeeld een deel “elektriciteit” en een deel “gas”) en dat deze twee delen 

verschillende graden van verwezenlijking hebben, wordt in het kader hiervan rekening 

gehouden met de laagste graad op de schaal om de graad van verwezenlijking van de actie 

te bepalen. Deze conservatieve benadering versterkt de objectiviteit van de evaluatie van 

het werk van de CREG. 
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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 organisatie en intern beheer heeft ondernomen. 

 

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 2012 adviezen 

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

datzelfde jaar en op eigen initiatief of op vraag van deze 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 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 de opstelling van het beleidsplan 2012 dekte deze doelstelling twee 

acties. In de loop van 2012 werden bij de oorspronkelijke acties in totaal zes acties gevoegd 

naar aanleiding van aanvragen door de Minister of door andere instanties aan de CREG.  

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat, van deze twee oorspronkelijk vastgestelde 

acties, één volledig werd verwezenlijkt en één werd verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet kon worden voltooid omwille van externe elementen. Met betrekking 
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tot de bijkomende acties werden er vijf volledig verwezenlijkt en heeft één actie betere 

resultaten opgeleverd dan verwacht. 

 

Oorspronkelijk voorziene acties: 

1) Meewerken aan de uitvoering van het beleid op het vlak van energie van de 

regering en het federaal parlement 

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 2012 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 

 

Naar aanleiding van de publicatie van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de 

elektriciteitswet en de gaswet, heeft de CREG besloten dat het haar verantwoordelijkheid 

was, in haar hoedanigheid van onafhankelijke regelgevende instantie, om de manier waarop 

de federale wetgever de bepalingen van het 3de pakket heeft omgezet, te betwisten. In het 

kader hiervan heeft zij een beroep tot vernietiging neergelegd bij het Grondwettelijk Hof 

tegen sommige bepalingen van de wet van 8 januari 2012 en heeft zij daarnaast een klacht 

wegens niet-nakoming door de Belgische staat ingediend bij de Europese commissie. 

De gebrekkige omzetting van het 3de pakket veroorzaakt een juridische onzekerheid die 

schadelijk is voor de ondernemingen van de sector en de elektriciteits- en gasverbruikers. 

De opmerkingen geformuleerd door de CREG hebben voornamelijk betrekking op (i) de 

schade berokkend door de wet van 8 januari 2012 aan de onafhankelijkheid en de 

bevoegdheden van de regulator, die nochtans werden versterkt door de richtlijnen van het 

3de pakket; (ii) de bepalingen inzake tarieven en tariefmethodologie, met inbegrip van de 

goedkeuringsprocedures ervan, en (iii) de regels inzake vermogensscheiding (ownership 

unbundling) van de activiteiten betreffende het beheer van het net en de productie/levering, 

die niet correct werden omgezet. 

In 2012 heeft de CREG de evoluties inzake het 3de 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). 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2012:  

3) Een studie uitvoeren over het niveau en de evolutie 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 

 

Naar aanleiding van het gezamenlijke verzoek van 19 december 2011 van de Minister van 

Economie, Consumenten en Noordzee en van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, 

Mobiliteit en Staatshervorming (hierna: “de Staatssecretaris”), heeft de CREG een studie 
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uitgevoerd4 waarin de hoogte en de evolutie van de elektriciteits- en de gasprijzen grondig 

worden bestudeerd. De studie hanteert als referentie de elektriciteits- en gasprijzen voor de 

periode 2009 – 2011 en baseert zich op het gebruik van typeklanten, wat als voordeel heeft 

dat binnen een identiek werkkader een vergelijking kan worden opgesteld met de 

buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk). De studies van de 

consulent Frontier Economics, uitgevoerd op vraag van de Algemene Raad van de CREG 

en goedgekeurd door de regulatoren van de buurlanden, vormen de basis van de 

vergelijking van de Belgische prijzen met de prijzen toegepast in de buurlanden. 

De studie bestudeert de verschillende componenten van de eindprijs (commodity, transport, 

distributie, heffingen, toeslagen en belastingen) die de uiteindelijke totaalprijs bepalen. 

Uit de analyse blijkt dat de totaalfactuur van de Belgische consument zowel voor het gas als 

voor de elektriciteit hoger is vergeleken met de buurlanden. De CREG heeft bijgevolg de 

volgende aanbevelingen geformuleerd: 

- Het substantiële kostenvoordeel in hoofde van de nucleaire producenten dient te 

verdwijnen indien men een level playing field wenst te creëren op het 

productiesegment. De nucleaire bijdrage dient daarom opgetrokken te worden tot 

1,2 miljard euro voor 2012 en in de toekomst dient het systeem bestendigd en 

versterkt te worden tot concurrentie mogelijk is. 

- De ondersteuning aan hernieuwbare energie dient verfijnd en gedifferentieerd te 

worden zodat de uitgevoerde projecten een correcte vergoeding ontvangen opdat 

zoveel mogelijk projecten worden gerealiseerd. 

- De contracten voor de levering van gas moeten worden gebaseerd op parameters 

die in verband staan met het gas en die niet langer meer gekoppeld zijn aan de 

prijzen (en de evolutie) van de aardolie. 

- Wat betreft de vangnetregulering dient de CREG, en alleen de CREG, bevoegd te 

zijn voor het controleren van de prijsformules die door de leveranciers worden 

aangeboden aan de laagspanningsklanten en de lagedrukklanten. De CREG heeft 

voorgesteld om de prijzen aan deze klanten gedurende negen maanden te blokkeren 

totdat zij alle prijsformules heeft kunnen onderzoeken en haar goedkeuring heeft 

kunnen gegeven. Na deze negen maanden moet de CREG bevoegd blijven om deze 

materie verder op te volgen en in te grijpen, op basis van objectieve parameters, 

waar zij dat nodig acht. 

                                                 

4
 Studie (F)120131-CDC-1134 over “de hoogte en de evolutie van de energieprijzen” 
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- De distributienettarieven zijn een belangrijke kostencomponent in de totaalfactuur 

van de eindverbruiker. Voor elektriciteit gaat het hier zelfs over de belangrijkste 

component (tussen de 35% - 45% van de factuur). De CREG heeft bijgevolg 

aanbevolen om de richtsnoeren met betrekking tot de tariefmethodologie vermeld in 

de elektriciteitswet en de gaswet te verwijderen en de CREG de mogelijkheid te 

geven om effectief in te grijpen in deze materie. Daartoe kan de CREG terugvallen 

op benchmarkmethodes die een kostenreductie en, bijgevolg, een tariefreductie 

kunnen betekenen. 

- De federale bijdrage is in absolute termen over de periode 2009 – 2011 verdubbeld. 

De CREG heeft een koninklijk besluit opgesteld tot wijziging van de 

compensatiewijze van de leveranciers dat als gevolg heeft gehad het bedrag van de 

toeslag beschermde klanten te verminderen. 

Op basis van de vaststellingen van deze studie heeft de Regering een reeks daadkrachtige 

maatregelen getroffen, zoals de invoering van een tijdelijke prijzenstop, de hervorming van 

de prijsindexeringsparameters, de afschaffing van de verbrekingsvergoedingen voor 

leveringscontracten en de vermindering van de bijdrage beschermde klanten. De CREG stelt 

tot haar genoegen vast dat er zich in 2012 belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in 

de energiesector. Sinds het begin van de vrijmaking, meer dan tien jaar geleden, hebben het 

gedrag van de marktspelers en de opbrengsten van de consumenten nog nooit in zo’n grote 

mate op zo’n korte tijd geëvolueerd. Het op korte tijd realiseren van de vangnetregulering, de 

implementatie en de resultaten, leiden ertoe te stellen dat het door de CREG gepresteerde 

werk als een succes kan beschouwd worden. 

4) Een studie uitvoeren over de impact van een flexibele ondersteuning voor 

offshore windenergie  

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 Staatssecretaris heeft de CREG belast met de uitvoering van een studie over de impact 

van een flexibele ondersteuning voor offshore windenergie. Deze flexibele ondersteuning 

wordt onder andere aangehaald in het voorstel van de groep Dralans5 voor de hervorming 

van de minimale ondersteuning voor offshore windenergie. Teneinde de mogelijke effecten 

van dit voorstel te bestuderen, heeft de Staatssecretaris aan de CREG gevraagd om de kost 

van een flexibele ondersteuning op basis van de evolutie van de energieprijs te vergelijken 

                                                 
5
 Op vraag van het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) heeft Mijnheer Dralans een document over 

een alternatief ondersteuningssysteem voor de offshore opgesteld. 
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met de huidige ondersteuning van de offshore windenergie. De CREG heeft hieromtrent een 

specifieke studie6 uitgevoerd. Een flexibele ondersteuning van de offshore windenergie biedt 

een belangrijk voordeel aan ten opzichte van de huidige ondersteuning, namelijk een betere 

reactie op de toekomstige ontwikkelingen van de markt. Het is echter belangrijk om rekening 

te houden met een reeks specifieke elementen in het kader van de ontwikkeling van een 

flexibele ondersteuning (bv. het effect van zonne-energie op de elektriciteitsprijs) en 

cijfermatig alle mogelijke scenario’s uit te denken alvorens beslissingen te nemen. De CREG 

is bereid hieraan actief deel te nemen. 

5) Richtlijnen voorbereiden betreffende de tijdelijke bevriezing van de 

indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten 

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 middel van de wet van 8 januari 2012 heeft de wetgever de “vangnetregulering” 

ingevoerd in de elektriciteitssector en de gassector. Deze regulering heeft specifiek 

betrekking op de variabele energieprijzen voor de residentiële eindverbruikers en de KMO’s. 

Terwijl artikel 108 van de wet van 8 januari 2012 voorzag dat de vangnetregulering op 

1 april 2012 in werking zou treden, werd een reeks wijzigingen aangebracht aan deze 

beschikking door middel van de wet houdende diverse bepalingen goedgekeurd op 

22 maart 2012 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wijzigingen hebben 

betrekking op de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele gas- en 

elektriciteitscontracten en de invoering van objectieve, transparante en niet-discriminerende 

indexeringsparameters. 

Gezien de talrijke vragen die zij van de verschillende marktspelers heeft ontvangen, heeft de 

CREG besloten om ze zo goed mogelijk te informeren en heeft zij voor hen richtlijnen7 

opgesteld. 

 

                                                 
6
 Studie (F)120719-CDC-1175 over de impact van een flexibele ondersteuning voor offshore windenergie. 

7
 Richtlijnen (R)120322-CDC-1147 betreffende de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele gas- 

en elektriciteitscontracten. 
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6) Een voorstel van exhaustieve lijst opstellen van criteria voor de 

indexeringsparameters voor elektriciteit en gas aangeboden aan residentiële 

klanten en KMO’s 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 1 augustus 2012 heeft de CREG in toepassing van artikel 20bis van de elektriciteitswet 

en van artikel 15/10bis, § 4 van de gaswet en na openbare raadpleging aan de Regering8 

een exhaustieve lijst voorgesteld van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door 

elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en gas. Op basis 

van dit voorstel kunnen de variabele energieprijzen gefactureerd aan de residentiële 

afnemers en de KMO’s enkel nog evolueren in functie van de beursnoteringen. De naam 

van de gebruikte parameters moet bovendien duidelijk verwijzen naar de elementen op 

basis waarvan ze werden berekend. 

Op eigen initiatief, en teneinde de vergelijkbaarheid en de transparantie van de 

energieprijzen te bevorderen, werden deze voorstellen aangevuld door de aanbeveling van 

diverse maatregelen die moeten worden getroffen in verband met de tariefsimulatoren en de 

inhoud van de facturen (bv.: de optionele diensten moeten afzonderlijk worden vermeld op 

de factuur en de switch-procedure moet er duidelijk op worden uitgelegd). De voorstellen 

werden behandeld door de Werkgroep Prijscomponenten van de Algemene Raad waar in 

oktober 2012 door de CREG een presentatie werd gegeven. 

Aan de hand van zijn koninklijke besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de 

exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen 

door de leveranciers heeft de Regering het voorstel van de CREG opgevolgd en een 

overgangsperiode ingevoerd die tot eind 2014 loopt en tijdens dewelke de indexering op 

basis van de olieprijzen voor bepaalde leveranciers mogelijk blijft. 

                                                 
8
 Voorstel (C)120801-CDC-1150 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door 

elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan 
residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren 
Voorstel (C)120801-CDC-1151 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door 
elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan 
residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren 
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7) Advies geven over de maximumprijzen voor de levering van gas aan residentiële 

klanten en aan de KMO’s  

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 voorbereiding op de Ministerraad van 30 november 2012 heeft de Minister tot wiens 

bevoegdheid economie behoort, een advies gevraagd aan de CREG betreffende zijn 

voorstel van ministerieel besluit tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van 

gas aan residentiële eindafnemers. 

In haar advies van 29 november 2012 oordeelde de CREG dat de invoering van 

maximumprijzen, op basis van artikel 15/10, § 1, van de gaswet een doeltreffend 

mechanisme was om het niveau van de in België gehanteerde gasprijzen te herleiden tot het 

gemiddelde van de prijzen toegepast in de buurlanden. Zo kan deze doelstelling van de 

regering worden verwezenlijkt aan de hand van een maximumprijs die per trimester wordt 

berekend op basis van de formule TTF + 12 euro/MWh, waarbij TTF9 overeenkomt met het 

rekenkundige gemiddelde uitgedrukt in euro/MWh van de referentieprijzen van de day ahead 

contracten (gasleveringscontracten voor levering tijdens het volgende trimester) die aan het 

einde van de dag (end of day) worden vastgesteld op de TTF-marktplaats en die op 

www.apxendex.com worden gepubliceerd in de loop van het trimester dat aan de 

leveringsperiode voorafgaat. 

Op 30 november 2012 heeft de Ministerraad besloten om momenteel niet tussen te komen 

op de markt en om een laatste kans te bieden aan de leveranciers. Verschillenden onder 

hen hebben besloten om hun prijzen op vrijwillige basis te verlagen. Zij moesten hun prijzen 

op 1 januari 2013 bekendmaken. Indien blijkt dat de prijs van de historische contracten hoog 

blijft, zal de regering de nodige maatregelen treffen zodat de prijzen nauwer aansluiten bij 

het gemiddelde niveau van de buurlanden. 

 

 

                                                 

9
 Title Transfer Facility, virtual trading point for natural gas in the Netherlands 

http://www.apxendex.com/
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8) Het wetgevend kader inzake de bevordering van elektriciteitsproductie op basis 

van hernieuwbare energiebronnen aanpassen 

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 maart 2012 heeft de CREG op vraag van de Staatssecretaris een voorstel10 van Koninklijk 

besluit opgemaakt dat het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 wijzigt. Dit voorstel herneemt 

ondermeer de wijzigingen bedoeld bij de Koninklijke besluiten van 5 oktober 2005 en 31 

oktober 2008. Bovendien wordt in het voorstel van de CREG de invoering van een 

mechanisme van garanties van oorsprong geïntegreerd samen met nog een aantal andere 

wijzigingen die voorheen ook door de CREG waren voorgesteld, maar die nooit tot een 

koninklijk besluit geleid hebben. 

In 2010 heeft de CREG een analyse uitgevoerd van het op federaal niveau ingevoerde 

systeem dat Elia verplicht om de groenestroomcertificaten voortvloeiend uit de productie van 

elektriciteit aan de hand van hernieuwbare energiebronnen tegen een gewaarborgde prijs op 

te kopen. De CREG besloot toen al dat de ondersteuning van de onshore hernieuwbare 

energiebronnen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Gewesten viel en dat dit systeem 

buiten het bevoegdheidskader van de federale overheid lag. De CREG heeft in 2010 en 

2011 verschillende concrete voorstellen gedaan aan de federale overheid teneinde dit 

probleem te verhelpen. In haar voorstellen11 van koninklijk besluit tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, heeft de CREG op 

de vragen van de Staatsecretaris geantwoord en heeft herhaald dat de federale 

ondersteuning – via Elia - van onshore hernieuwbare energiebronnen uit het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 moest worden geschrapt. Het KB van 16 juli 2002 is aangepast in 

deze zin via het Koninklijk besluit12 van 21 december 2012. 

 

                                                 
10 Voorstel (C)120329-CDC-1148 van koninklijk besluit betreffende de instelling van een systeem van toekenning 
van garanties van oorsprong voor elektriciteit 
11

 Voorstel (C)120801-CDC-1179 van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen en voorstel (C)121220-CDC-1218 van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen 
12

 Koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de 
instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 
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Doelstelling nr. 2: Voorstellen, adviezen en rapporten voorzien door 

de elektriciteits- en gaswetten formuleren 

In het beleidsplan van 2012 dekte deze doelstelling vijf acties. Na afloop van 2012 stelt de 

CREG vast dat, van de vijf voorziene acties één actie zonder voorwerp was, drie acties 

volledig werden verwezenlijkt en slechts één actie verwezenlijkt werd wat betreft de 

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

 

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 

 

In totaal ontving de CREG in de loop van 2012 zes aanvragen voor leveringsvergunningen 

en drie adviesaanvragen van de Algemene directie Energie van de Federale 

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

het toekennen van productievergunningen. Daarnaast ontving de CREG in 2012 nog drie 

meldingen van controlewijziging van houders van productievergunningen. 
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In 2012 bracht de CREG vijf voorstellen13 voor leveringsvergunningen, één voorstel14 tot 

toekenning van een productievergunning voor een aanvraag die nog in 2011 was ingediend, 

een advies
15

 voor toekenning van productievergunningen (bij wijziging van de 

elektriciteitswet van 8 januari 2012 dient de CREG immers adviezen voor de toekenning van 

productievergunningen te geven aan de AD Energie) en vijf voorstellen16 in verband met een 

controlewijzing (incl. twee met betrekking tot aanvragen die in 2011 werden ingediend) uit. 

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

CREG in januari 2012 een nieuw voorstel17 uitgebracht betreffende de aanvraag voor het 

bekomen van een domeinconcessie voor de bouw van een offshore windenergiepark tussen 

de Lodewijkbank (vroeger Bank zonder Naam) en de Blighbank. Dit nieuwe voorstel werd 

uitgebracht op vraag van de vorige Minister van Energie nadat deze laatste was overgegaan 

tot de intrekking van de voordien toegekende domeinconcessie. 

Daarnaast ontving de CREG van de AD Energie in 2012 drie verzoeken om advies uit te 

brengen in verband met domeinconcessies: één betreffende een uitbreiding en wijziging van 

een toegekende concessie waarbij een andere partij in concurrentie trad, één betreffende 

een geplande overdracht van de domeinconcessie en ten slotte één betreffende een 

wijziging van een toegekende domeinconcessie.  

                                                 
13

 (E)120510-CDC-1156: Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van 
elektriciteit aan de Société Européenne de Gestion de l’Energie S.A. 
 (E)120906-CDC-1190: Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit 
aan Endesa Energía SAU 
(E)121018-CDC-1195: Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit 
aan DELTA Energy Belgium N.V. 
(E)121026-CDC-1199: Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit 
aan Distrigas N.V. 
(E)121206-CDC-1210: Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit 
aan PowerHouse B.V. 
14

 (B)120920-CDC-1191: Advies over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een 
installatie voor de productie van elektriciteit (windmolenpark) te Thuin door EDF Luminus 
15

 (E)120531-CDC-1161: Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding 
van een installatie voor de productie van elektriciteit op de site van Kluizendok (Gentse Zeehavengebied) door de 
'Stille Handelsvennootschap SPE Power Company nv en ECOPOWER cvba. 
16

 (E)120105-CDC-1133: Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de N.V. T-POWER, als 
gevolg van de overname van een gedeelte van haar aandelen door de B.V. TG Europower; 
(E)120308-CDC-1144: Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de NV DILS Energie, als 
gevolg van de overname van haar aandelen door Advanced Power Holdings BV et Siemens Project Ventures 
GmbH; 
(E)120906-CDC-1189: Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de N.V. T-POWER, als 
gevolg van de overname van een gedeelte van haar aandelen door  Power Kestrel Limited’ (ITOCHU); 
 (E)121129-CDC-1208: Voorstel betreffende de behoefte aan een vernieuwing van de individuele vergunning 
voor de productie van de eenheid van Amercoeur 2 ten gevolge van de overdracht van de installatie van 
Electrabel NV, de huidige titularis, aan Electrabel Blue Sky Investment cvba; 
 (E)121206-CDC-1212: Voorstel betreffende de behoefte aan een vernieuwing van de individuele vergunning in 
verband met de bouw van een productie-eenheid voor elektriciteit te Manage ten gevolge van de 
controlewijziging van Nuon Power Generation Walloon NV; 
17

 (E)120126-CDC-1139: Voorstel betreffende de aanvraag van de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR tot 
het bekomen van een domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark tussen de Bank zonder 
Naam en de Blighbank; 
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De CREG heeft voor deze drie verzoeken in 2012 adviezen18 verleend aan de AD Energie. 

De procedures voor de toekenning van leveringsvergunningen en productievergunningen en 

voor controlewijziging volgen hun normaal verloop. Eén aanvraag voor leveringsvergunning 

was eind 2012 nog niet afgehandeld. 

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 

 

In 2012 heeft de CREG 8 aanvragen ontvangen voor het verkrijgen van een 

leveringsvergunning voor gas. Alle adviezen19 werden binnen de wettelijk voorziene termijn 

verstrekt. In 2012 bereikten 7 leveringsvergunningen hun vervaldatum. Voor 5 van deze 

vergunningen werd een nieuwe aanvraag ingediend. Op 31 december 2012 waren er 33 

ondernemingen die in het bezit waren van een geldige vergunning voor de levering van gas. 

In het kader van de opvolging van de leveringsvergunningen werd, zoals gebruikelijk, bij het 

begin van het jaar de informatie opgevraagd over de leveringsactiviteiten in het jaar 2011. 

Deze informatie werd onder meer verwerkt in het jaarverslag en in het jaarlijks 

benchmarkrapport ten behoeve van de Europese Commissie. 

 

 

                                                 
18

 Advies A)120322-CDC-1145 betreffende de aanvraag vanwege de naamloze vennootschap NORTHER tot 
uitbreiding van de perimeter en tot wijziging van de bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009 toegekende 
domeinconcessie met betrekking tot een offshore wind-energiepark onder de Thorntonbank; 
Advies (A)120524-CDC-1159 betreffende de aanvraag vanwege de tijdelijke handelsvennootschap RENTEL tot 
overdracht van haar domeinconcessie aan de N.V. RENTEL; 
Advies (A)120524-CDC-1160 over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de 
exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Bligh Bank) toegekend 
aan de N.V. BELWIND bij ministerieel besluit van 5 juni 2007 en gewijzigd bij ministerieel besluit van 5 februari 
2009. 
19

 Advies (A)121129-CDC-1207: Aanvraag betreffende de toekenning van een individuele leveringsvergunning 
voor gas aan ArcelorMittal Energy (S.C.A.); 
Advies  (A)121026-CDC-1198 : Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor gas aan 
Powerhouse BV; 
Advies (A)121011-CDC-1196 betreffende de toekenning van een individuele leveringsvergunnning voor gas aan 
Total Gas & Power Limited; 
Voorstel (A)120920-CDC-1193 betreffende de toekenning van een individuele leveringsvergunnning voor gas 
aan WINGAS GmbH; 
Voorstel (A)120906-CDC-1187 betreffende de toekenning van een individuele leveringsvergunnning voor gas 
aan EON Belgium NV; 
Advies (A)120719-CDC-1176 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor gas aan Eneco 
België BV NV ; 
Advies (A)120712-CDC-1172 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor gas aan Scholt 
Energy Control NV ; 
Advies  (A)120705-CDC-1171 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor gas aan RWE 
Supply & Trading Netherlands BV ; 
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In 2012 heeft de AD Energie vijf aanvragen voor vervoersvergunningen van Fluxys Belgium 

voor advies20
 overgemaakt aan de CREG. De CREG heeft alle aanvragen tijdig behandeld 

en heeft telkens een positief advies geformuleerd. Voor 7 aanvragen voor een 

leveringsvergunning heeft de CREG een afschrift van het ministerieel besluit tot toekenning 

van de vergunning ontvangen in 2012. 

In 2012 heeft de Staatssecretaris naar aanleiding van positieve adviezen acht 

vervoersvergunningen toegekend aan Fluxys Belgium. 

11) Meewerken aan de prospectieve studie “elektriciteit” 

Zonder voorwerp      

 

Artikel 3 van de elektriciteitswet stelt het volgende: “De prospectieve studie wordt opgesteld 

door de Algemene Directie Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau en in 

overleg met de commissie”. De deelname en de medewerking van de CREG waren dus 

afhankelijk van het verzoek van de AD Energie. Er werd in 2012 geen enkel overleg 

georganiseerd met de CREG. 

12) Meewerken aan de prospectieve studie “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 elektriciteit, wordt de prospectieve studie opgesteld door de AD Energie in 

samenwerking met het Federaal Planbureau en in overleg met de CREG. Verder bepaalt de 

gaswet 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.  

                                                 
20

 Advies (A)121129-CDC-1211: Advies betreffende de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium voor de toekenning 

van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning A323-1204 voor de omleiding van de leiding DN300 HP Luik 
(Monsin) – Angleur (Rivage en pot) 
Advies (A)120801-CDC-1180: Advies betreffende de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een 
vervoersvergunning A323-3845 voor de plaatsing van een ondergrondse leiding voor gasvervoer en toebehoren 
op het grondgebied van Jemeppes-sur-Sambre; 
Advies (A)120216-CDC-1143: Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een 
vervoersvergunning A323-3832 voor de vervoersinstallatie Opwijk (Hollestraat) – Station ; 
Advies (A)120209-CDC-1141: Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een 
bijvoegsel bij de vervoersvergunning A322-246 voor de aansluiting van Socogetra in Aubange; 
Advies (A)120126-CDC-1138: Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een 
bijvoegsel bij de vervoersvergunning A322-272 voor de plaatselijke vervanging van de leiding DN1450 BP 
Gembloux (Grand Manil - Station) 
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In navolging van de publicatie in 2011 van de prospectieve studie gas tot 2020 op de 

website van de FOD Economie, werd in 2012 door de CREG een inhoudelijke bijdrage 

geleverd ter ondersteuning van de publicatie van het jaarlijks aanvullend verslag21. In dit 

verslag staan de resultaten over de opvolging van de bevoorradingszekerheid van het 

voorbije jaar voorgesteld evenals alle maatregelen die hieromtrent worden genomen of 

overwogen. De publicatie en mededeling aan de Europese Commissie van het jaarlijks 

aanvullend verslag over de opvolging van de bevoorradingszekerheid nam plaats vóór de 

wettelijk vastgestelde datum van 31 juli 2012. 

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

opstellen 

Jaarlijks activiteitenverslag 2011 van 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 

 

Overeenkomstig de elektriciteits- en gaswetten heeft de CREG op 27 april 2012 haar 

jaarlijks activiteitenverslag22 voor het jaar 2011 overgemaakt aan de Voorzitter van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers, aan de Staatssecretaris en aan de leden van de Commissie 

voor het Bedrijfsleven van de Kamer, aan de Staatssecretaris en aan de Vice-eersteminister 

en Minister van Binnenlandse zaken. De tekst werd goedgekeurd door het Directiecomité en 

de Algemene raad van de CREG voor de delen die op deze organen betrekking hebben. Ter 

bevordering van de doeltreffendheid werd de structuur van het jaarlijks activiteitenverslag 

2011 gekopieerd op de structuur van het nationaal rapport van België overgemaakt door de 

CREG aan de Europese commissie. 

Nationaal rapport 2011 aan de Europese Commissie 

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 ieder jaar heeft de CREG ook in 2012 het Nationaal Rapport
23

 van België 2011 aan de 

Europese Commissie overgemaakt. Dit Nationaal Rapport werd in nauwe samenwerking 

met de regulatoren van de Gewesten en de Ombudsdienst voor Energie opgesteld. Anders 

dan wat in het verleden steeds is gebeurd werd door de CEER op basis van de nationale 

                                                 
21

 Monitoring report on the security of supply on the Belgian natural gas market – year 2011. 
22

 Jaarlijks verslag 2011 
23

 Nationaal rapport 2011 van België aan de Europese commissie en aan ACER 
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rapporten van de lidstaten geen benchmark rapport 2011 opgesteld dat aan de Europese 

Commissie werd meegedeeld. In de plaats hiervan heeft de CEER in samenwerking met 

ACER en met toepassing van het derde energiepakket een “joint monitoring report 2012” 

opgesteld dat aan de Europese Commissie werd meegedeeld. De CREG heeft zoals 

gebruikelijk haar medewerking verleend in de redactie van dit joint monitoring report. 

Daarnaast heeft de CREG ook haar medewerking verleend binnen de CEER in de redactie 

van het joint monitoring report CEER-ACER.  

Beide rapporten laten toe de graad van realisatie van een geliberaliseerde energiemarkt vast 

te stellen alsook de positieve en negatieve aspecten hiervan te onderscheppen. Dit zowel op 

nationaal niveau als op Europees niveau. Deze rapporten laten ook toe vast te stellen welke 

gepaste maatregelen nodig zijn voor een daadwerkelijke en efficiënte werking van de 

energiemarkt. 

 

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

beheerders van de transportnetten van elektriciteit en gas 

controleren 

In het beleidsplan van 2012 dekte deze doelstelling acht acties. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat acht acties volledig werden verwezenlijkt, 

waarvan één actie volledig werd verwezenlijkt voor het gedeelte “elektriciteit” terwijl 

het gedeelde “gas” zonder voorwerp bleek te zijn. 

 

 

14) 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 
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Bij de opmaak van het beleidsplan voor 2012 ging de CREG ervan uit dat de goedkeuring 

van transmissienettarieven voor de regulatoire periode 2012-2015 er in 2011 nog niet 

mogelijk zou zijn en dat er dus in 2012 een vervolg noodzakelijk zou zijn voor de 

tariefprocedure. De transmissienettarieven voor 2012-2015 werden toch op 22 december 

2011 goedgekeurd. Als gevolg van deze inspanning konden de netgebruikers in 2012 zich 

baseren op gekende nettarieven. 

De CREG heeft daarenboven in haar beslissingen van september 2012 en van november 

2012 een aantal nettarieven voor de dekking van de kost van openbare dienstverplichtingen, 

vooral van toepassing binnen het Waalse gewest aangepast omdat het op dat ogenblik 

duidelijk was dat de betreffende nettarieven niet langer proportioneel en niet-discriminatoir 

konden toegepast worden. Deze belangrijke aanpassingen werden respectievelijk op 1 

oktober 2012 en 1 januari 2013 van kracht.  

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 tarieven van Fluxys Belgium van kracht van 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012 voor de 

aansluiting en het gebruik van het vervoersnet alsook voor de opslagdiensten en de 

ondersteunende diensten waren dezelfde als die van 2011, de toepassing van de inflatie 

niet inbegrepen. Voor de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2015 heeft de 

CREG in september 201224 besloten om de nieuwe tarieven goed te keuren. Deze vallen 

samen met de invoering van een nieuw operationeel Entry/Exit-systeem dat toelaat entry-

capaciteit te reserveren los van de exit-capaciteit. Overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 715/2009 moeten de tarieven van toepassing op de netgebruikers namelijk op een 

verschillende manier worden vastgesteld voor elk entry- en exit-punt van het vervoersnet. 

De netvergoedingen kunnen niet worden berekend op basis van de contractuele stromen. 

Het is belangrijk op te merken dat de toepassing van deze tarieven en van dit nieuwe model 

niet heeft geleid tot een stijging van de kost voor de netgebruiker ten opzichte van de situatie 

die zich vóór 1 oktober 2012 voordeed. 

De tarieven van Fluxys LNG voor het gebruik van de installaties van de methaangasterminal 

van Zeebrugge voor 2012 waren dezelfde als die van 2011, de toepassing van de inflatie 

                                                 
24

 Ontwerp van beslissing (B)120906-CDC-656G/20 en beslissing (B)120913-CDC-656G/20 betreffende het 
geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het 
vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2012-2015  
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niet inbegrepen. In oktober 2012 heeft Fluxys LNG een bijgewerkt tariefvoorstel ingediend bij 

de CREG, onder andere naar aanleiding van de beslissing tot investering in een tweede 

pier. Eind november 2012 heeft de CREG alle voorgestelde tarieven goedgekeurd25, 

waaronder onder andere de tarieven voor de slots die meerdere diensten alsook de diensten 

in verband met de lading met LNG van vrachtschepen en vrachtwagens verzamelen. Deze 

nieuwe tarieven zijn in werking getreden op 1 januari 2013. 

15) 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 

 

De factor voor de verbetering van de productiviteit en van de efficiëntie werd reeds 

vastgelegd in de tariefbeslissing van de CREG van december 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 euro. 

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 tariefbeslissing genomen door de CREG in september 2012 heeft geleid tot een daling 

van de tarieven voor het vervoer van gas voor de periode van 1 oktober 2012 tot 

31 december 2015 dat overeenkwam met 100 miljoen euro over de drie jaren. 

16) 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 

 

                                                 
25

 Beslissing (B)121129-CDC-657G/06 betreffende het geactualiseerde tariefvoorstel van Fluxys LNG inzake de 
tarieven voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge 
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De CREG heeft in de loop van 2012, meer bepaald in haar beslissingen van 16 februari, 8 

april, 10 mei, 18 oktober en 29 november 2012 concrete controles uitgevoerd van de 

toepassing door Elia van haar normen en criteria voor de beoordeling van het redelijk 

karakter van de elementen van het totaal inkomen.  

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 dient te waken over de naleving van de criteria voor de evaluatie van het redelijk 

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

gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor gas en de LNG-installatie die op 24 november 

2011 op haar website zijn gepubliceerd. Deze criteria werden voor het eerst toegepast in de 

regulatoire periode 2012-2015 : enerzijds ex ante bij de goedkeuring van het tariefvoorstel, 

anderzijds ex post bij de controle op de toepassing van de tarieven.  

17) 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 

 

De CREG heeft in het kader van haar beslissingen van 16 februari, 5 april, 10 mei en 18 

oktober 2012 concrete onderzoeksprogramma’s uitgevoerd op de tariefverslagen van Elia 

over de jaren 2010 en 2011 over de toepassing van de tarieven en de eventuele 

kruissubsidiëring.  

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 opnieuw een audit uitgevoerd van de verkoopsfacturen van Fluxys Belgium, 

enerzijds in opvolging van de vaststellingen en aanbevelingen van de audit uit 2010 en 

anderzijds omwille van de invoering van het nieuwe entry-exit model en de daarmee 

gepaard gaande wijzigingen van de contracten en de tarieven. 
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18) 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 

 

De CREG heeft in de loop van het jaar 2012 uitvoerig de jaarlijkse rekeningen 2010 en 2011 

(tariefverslagen) van Elia onderzocht en gecontroleerd, evenals het halfjaarlijks tariefverslag 

over het eerste semester 2012.  

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 

 

Gelet op de regulatoire onzekerheid had de CREG in 2011 immers nog geen beslissing 

genomen over de saldi van 2008, 2009 en 2010 voor de transmissie- en opslagactiviteiten 

van Fluxys Belgium. In een beslissing
26

 van januari 2012 heeft de CREG de toepassing van 

de tarieven door Fluxys Belgium in 2008 en 2009 gecontroleerd en heeft zij besloten dat 

deze conform het regulatoire kader waren. In twee individuele beslissingen
27

 van mei 2012 

heeft de CREG hetzelfde gedaan voor de tarieven van 2010 en 2011. 

19) 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 

 

De CREG heeft in het jaar 2012 alle exploitatiesaldi van Elia over zowel 2010 als 2011 

volledig gecontroleerd en vastgelegd. Daarbij werd telkens tot beperkte aanpassingen 

beslist in het voordeel van de netgebruikers. Tegen de beslissingen die hiermee verband 

hielden werd geen beroep aangetekend. 

                                                 
26

 Beslissing (B)120112-CDC-656G/17 betreffende de tariefafrekening van Fluxys voor de jaren 2008-2009. 
27

 Beslissingen (B)656G/18 en (B)656G/19 betreffende de saldi gerapporteerd door Fluxys Belgium betreffende 
de exploitatiejaren 2010 en 2011 
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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 een beslissing van januari 2012 heeft de CREG de saldi bepaald die voortvloeien uit de 

toepassing van de tarieven door Fluxys Belgium in 2008 en 2009. In twee individuele 

beslissingen van mei 2012 heeft de CREG hetzelfde gedaan voor de saldi van 2010 en 

2011. 

20) 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 

 

De CREG heeft in de loop van het tweede semester van 2012 de volledige procedure 

afgehandeld die de elektriciteitswet voorziet. Nadat zij in juli 2012 het verslag van Elia had 

ontvangen, heeft de CREG op haar beurt op 4 en 11 oktober 2012, na uitvoerige analyse 

aan de Staatsecretaris, geoordeeld dat de vraagprijzen van de betreffende producten voor 

het grootste gedeelte manifest onredelijk waren en tot een budgetoverschrijding voor enkel 

het jaar 2013 zouden leiden met circa 35.000.000 euro. 

De Staatsecretaris heeft daarom de CREG een advies gevraagd over een ontwerp van 

koninklijk besluit waarin hij prijs- en leveringsvoorwaarden voor bepaalde producten voor de 

primaire en secundaire reserve oplegde aan bepaalde producten. Omdat het advies 

helemaal in de lijn lag van het rapport van de CREG, gaf de CREG op 13 december 2012 

een gunstig advies. Op 27 december 2012 werd in het Belgisch Staatsblad het betreffend 

Koninklijk besluit van 18 december 2012 bekendgemaakt. 

21) 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 

 

In de loop van januari 2012 hebben 3 elektriciteitsproducenten bij het Hof van Beroep te 

Brussel elk een beroep tot vernietiging ingediend tegen de tariefbeslissing van de CREG van 
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22 december 2011 die de transmissienettarieven voor de regulatoire periode 2012-2015 

vastlegde. De CREG heeft belangrijke inspanningen gedaan om zich in rechte voor het Hof 

van Beroep in één samengevoegde procedure tegen de aangevoerde middelen te 

verdedigen. De eindpleidooien vonden begin van de maand juni 2012 plaats. De uitspraak 

vond op 6 februari 2013 plaats en heeft de CREG ertoe geleid een nieuwe beslissing 

hieromtrent te nemen. 

Gas: 

Zonder voorwerp      

  

Eind 2012 waren geen procedures lopende tegen beslissingen van de CREG inzake de 

tarieven voor Fluxys Belgium of Fluxys LNG. 

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 2012, dekte deze doelstelling vijf acties. Eén 

bijkomende actie werd hieraan toegevoegd. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat, van de vijf acties die oorspronkelijk werden 

vastgelegd, er drie acties volledig werden verwezenlijkt. De twee andere acties 

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

van externe elementen. De bijkomende actie werd verwezenlijkt voor wat betreft de 

CREG, maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen. 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

 

22) 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 

 

In de loop van januari 2012 heeft de CREG van drie gewestelijke regulatoren alsook van alle 

distributienetbeheerders een aanvraag tot verlenging van de tarieven toegepast in 2012 voor 

de boekjaren 2013 en 2014 ontvangen. 

In april 2012 heeft de CREG in het kader hiervan beslissingen genomen
28

. Enerzijds heeft 

                                                 
28

 Elektriciteit: IVERLEK (B)120426-CDC-640E/17, GASELWEST (B)120426-CDC-634E/17, IVEKA (B)120426-
CDC-639E/17, INTERGEM (B)120426-CDC-638E/17, IMEWO (B)120426-CDC-637E/17, SIBELGAS (B)120426-
CDC-641E/17, IMEA (B)120426-CDC-636E/17, INTERENERGA (B)120426-CDC-628E/26, PBE (B)120426-
CDC-632E/21, INFRAX WEST (B)120426-CDC-633de/24, IVEG (B)120426-CDC-631E/25, IVEG (B)120426-
CDC-631G/19AIEG  (B)120426-CDC-642E/13, AIESH (B)120426-CDC-643de/14, IDEG (B)120426-CDC-
647E/15, IEH (B)120426-CDC-648E/15, INTEREST (B)120426-CDC-650E/15, INTERLUX (B)120426-CDC-
651E/15, INTERMOSANE (B)120426-CDC-652E/15, RESA (B)120426-CDC-644E/24, SEDILEC (B)120426-
CDC-653de/15, SIBELGA  (B)120426-CDC-655E/12, SIMOGEL (B)120426-CDC-654E/15, WAVRE (B)120510-
CDC-646E/21. 
Gas: IVERLEK (B)120426-CDC-640G/16, GASELWEST (B)120426-CDC-634G/16, IVEKA (B)120426-CDC-
639G/16, INTERGEM (B)120426-CDC-638G/16, IMEWO (B)120426-CDC-637G/16, SIBELGAS (B)120426-
CDC-641G/16, IMEA (B)120426-CDC-635G/16, INTERENERGA (B)120426-CDC-628G/19, INFRAX WEST 
(B)120426-CDC-633G/19, IDEG (B)120426-CDC-647G/15, IGH (B)120426-CDC-649G/15, INTERLUX  
(B)120426-CDC-651G/15, RESA (B)120426-CDC-645G/18, SEDILEC (B)120426-CDC-653G/15, SIBELGA (B)120426-
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de CREG afgeleid uit het verzoek van de netbeheerders dat de tarieven van 2012 zouden 

toelaten om de kosten van de netbeheerders voldoende te dekken tijdens de periode 2013 – 

2014. Anderzijds moest de procedure voor de uitwerking van een tariefmethodologie29 

opgestart door de CREG in 2011 ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 

8 januari 2012 tot wijziging van de gas- en de elektriciteitswetten volledig worden 

herbegonnen. De termijnen voorzien voor de verschillende fasen van de procedure lieten de 

invoering van nieuwe tarieven echter niet meer toe voor 1 januari 2015. De CREG heeft de 

opdrachten die haar werden toegewezen, in zeer moeilijke omstandigheden uitgevoerd en 

heeft in het kader daarvan steeds gezocht naar transparante, niet-discriminerende tarieven 

die de kosten weerspiegelen. 

De Vlaamse distributienetbeheerders hebben eind november 2012 een tariefvoorstel tot 

aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een 

terugdraaiende teller bij de CREG ingediend. De CREG heeft de wetgeving toegepast en 

heeft via haar beslissingen van 6 december 2012 de tariefvoorstellen van de Vlaamse 

distributienetbeheerders goedgekeurd. Deze beslissingen zetten een punt achter de 

discriminatie ten voordele van de kleine decentrale productie-installaties en laten toe de 

winstderving te dekken die voortvloeit uit de toepassing van de tarieven op een hoeveelheid 

kWh die lager is dan de hoeveelheid die werkelijk via de distributienetten wordt doorgevoerd. 

De inkomsten die uit deze tarieven voortvloeien, zullen door de distributienetbeheerders 

worden aangewend om hun huidige tekorten die aan de netgebruikers zouden worden 

doorgerekend, te verminderen en/of om de toekomstige tarieven van alle gebruikers te doen 

dalen. 

De CREG heeft via haar studie over de toegepaste tarieven tijdens de regulatoire periode 

2009-2012 voor de distributienetten van elektriciteit en gas in België een volledig overzicht 

gegeven van de toegepaste tarieven tijdens de regulatoire periode 2009-2012 met daarbij 

een volledig overzicht van zowel de juridische als praktische problemen die de tarifaire 

controle over de voorbije jaren heeft gekend. 

                                                                                                                                                        
CDC-655G/15, SIMOGEL (B)120426-CDC-654G/15. 
29

 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 gasdistributienetten 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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23) 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 

 

De omzettingstermijn van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG is op 3 maart 2011 

afgelopen. Bij gebrek aan een tijdige omzetting conform deze richtlijnen kon de CREG niet 

langer de bestaande reglementering, die niet conform deze richtlijnen is, gewoonweg verder 

blijven toepassen. Eind 2011 is zij begonnen aan de uitwerking van methoden
30

 voor het 

berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden en heeft zij in het kader hiervan een 

opdracht uitgevoerd die haar werd toegewezen overeenkomstig het Europese recht. 

Deze tariefmethoden beoogden aan de betrokken netbeheerders duidelijke instructies te 

geven, binnen een voorafgaandelijk voldoende lange termijn ten opzichte van de nieuwe 

regulatoire periode 2013 – 2016. Bovendien hadden ze als doel het evenwicht tussen de 

belangen van de netbeheerders en die van de consumenten te herstellen zonder daarom de 

tariefmethode die in het verleden werd toegepast, definitief aan de kant te zetten. De tarifaire 

methoden voorzagen 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 rapporteringmodel. Daarenboven werd 

voorzien in een beoordelingsmodel voor kostenbeheersing. Dit beoordelingsmodel en de 

daarbij horende geïdentificeerde efficiëntiedoelstellingen moesten ervoor zorgen dat de 

distributienetbeheerders passende stimulansen kregen, zowel op korte als op lange termijn, 

om hun efficiëntie te verbeteren.  

Eind 2011, hebben de tariefmethoden het voorwerp uitgemaakt van een openbare 

raadpleging via de website van de CREG en het Belgisch staatsblad. Daarnaast heeft de 

CREG in samenwerking met SUMICSID (onderneming die onderzoek voert naar de 

doeltreffendheid, de regulering en het risico en hieromtrent raad geeft) ook een benchmark-

methode ontwikkeld met het oog op de ontwikkeling van vergelijkende analysemodellen voor 

de distributienetbeheerders in België. Begin 2012 heeft de CREG een raadpleging 

georganiseerd omtrent deze benchmark-methode voor de distributienetbeheerders. 

                                                 
30

 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 gasdistributienetten 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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De bepaling van de factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering van de 

distributienetbeheerders werd, omwille van de publicatie van de wet van 8 januari 2012, die 

de procedure tot volledige afhandeling van de tarifaire methodologie doorkruiste, niet 

gerealiseerd. De publicatie van deze wet heeft de procedure tot vastlegging van een 

tariefmethode zoals ze eind 2011 door de CREG werd opgestart, gehinderd. Gezien deze 

context heeft de CREG eind april 2012 besloten om de tarieven goedgekeurd voor 2012 tot 

31 december 2014 te verlengen. 

24) 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 

 

Begin 2011 en 2012 heeft de CREG van de distributienetbeheerders de verslagen 

ontvangen in verband met de toepassing van hun tarieven respectievelijk in 2010 en 2011. 

De CREG voerde de analyse van de aangeleverde dossiers uit. De CREG heeft geen 

enkele beslissing genomen omtrent de overgedragen saldi omwille van :  

- de arresten van het Hof van Beroep van Brussel, dat meermaals heeft geoordeeld 

dat de tariefbesluiten onwettelijk waren; 

- de juridische onzekerheid die voortvloeit uit de laattijdige omzetting van de Europese 

reglementering in de Belgische wetgeving; 

- het gebrek aan tariefmethodologie. 

25) 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 elektriciteit- 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.  
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Bijkomend werd er geantwoord op specifieke vragen m.b.t. de toepassing van de tarieven 

die werden ontvangen via info@creg.be en via de Ombudsdienst voor Energie. 

In haar studie
31

 over de verschillende tariefcomponenten heeft de CREG een afzonderlijk 

hoofdstuk gewijd aan de van toepassing zijnde distributienettarieven. 

26) 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 

 

Op 26 juni 2012 heeft het Hof van Beroep van Brussel haar arresten gewezen inzake de 

bezwaren van de netbeheerders tegen de stijging van de tarieven van het distributienet van 

Eandis en Infrax. De CREG had deze tijdelijke stijging toegelaten op vraag van de 

distributienetbeheerders omdat de kosten van de aankoopverplichting van 

groenestroomcertificaten opgelegd door het Vlaamse Gewest veel groter waren dan 

verwacht. Omdat de Belgische tariefregels niet overeenstemden met de nieuwe Europese 

reglementering, was de CREG verplicht haar beslissing rechtstreeks op de Europese richtlijn 

te baseren. Het Hof heeft echter geoordeeld dat de ingeroepen wettelijke basis geen 

rechtstreeks effect had en enkel kon worden gebruikt op initiatief van de regulator en niet op 

vraag van de netbeheerders. In tegenstelling tot de CREG was het Hof van mening dat de 

bestaande elektriciteitswet voldoende juridische basis bood voor een “actualisatie” van de 

distributietarieven. Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld dat de beslissingen van de CREG om 

vormelijke redenen voor nietigverklaring vatbaar waren, ook al achtte het Hof de grondige en 

cijfermatige evaluatie van de CREG correct. Alvorens de beslissingen effectief te 

vernietigen, heeft het Hof van Beroep echter een prejudiciële vraag gesteld aan het 

Grondwettelijk Hof omtrent de mogelijkheid om de gevolgen van de nietig verklaarde 

beslissingen te behouden. In tegenstelling tot de Raad van State blijkt namelijk dat het Hof 

van Beroep niet beschikt over deze mogelijkheid. Het Grondwettelijk Hof moet zich nog 

uitspreken over de vraag of dit niet-gerechtvaardigde discriminatie vormt. De CREG is in 

cassatieberoep gegaan tegen de arresten van het Hof van Beroep. 

In een ander belangrijk arrest van 12 juli 2012 is het Grondwettelijk Hof ingegaan op het 

verzoek van de CREG om het decreet waardoor het Vlaamse Gewest de producenten van 

decentrale elektriciteit heeft vrijgesteld van de betaling van het injectietarief, te vernietigen. 

De CREG had dit decreet in juli 2011 aangevochten omdat zij oordeelde dat het strijdig was 

                                                 

31
 Studie (F) 120906-CDC-1183 over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen. 
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met de federale bevoegdheid op het vlak van tarieven. Het arrest bevestigt dat zowel de 

toepassing en de vrijstelling als de bepaling van de injectietarieven voor elektriciteit 

uitsluitend federale bevoegdheden zijn, in het bijzonder bevoegdheden van de CREG. Noch 

door deze maatregel als een openbare dienstverplichting te beschouwen, noch door 

impliciete bevoegdheden in te roepen, was het mogelijk om aan deze conclusie te 

ontsnappen. Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk aangegeven dat het aan de federale 

overheid zelf is om te oordelen, in het kader van haar tarifaire bevoegdheid, over de 

mogelijkheid om rekening te houden met het beleid van de gewesten inzake propere 

elektriciteit. 

In haar arrest van 11 mei 2012 heeft het Hof van Cassatie een arrest van 21 juni 2011 van 

het Hof van Beroep van Brussel omtrent de stad Waver voor nietig verklaard. Het Hof van 

Cassatie heeft geoordeeld dat het bekritiseerde arrest, dat geen beschikking omvat waarin 

de beslissing van het Hof van Beroep over de betwisting wordt beschreven waarvan zij 

volgens haar motieven heeft geoordeeld dat zij zich moest uitspreken, in strijd is met 

artikel 780, alinea 1, van het Gerechtelijk Wetboek. 

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, in geval van een 

ongunstig arrest, veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de 

rechtsplegingvergoedingen. 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2012:  

27) Samenwerken met de regionale regulatoren met het oog op de overdracht van 

de bevoegdheid inzake tarieven voor de distributie 

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 VREG en de CWAPE hebben in 2012 contacten genomen met de CREG in verband met 

de tarifaire methodologie en de controle van tariefvoorstellen, tariefverslagen, regulatoire 

saldi en de daarmee gepaard gaande problematieken. Door de CREG werd een centraal 

aanspreekpunt in het kader van tarifaire vragen aangaande de overdracht van de 

bevoegdheden opgericht. 
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De CREG heeft op vraag van de regionale regulatoren informatievergaderingen 

georganiseerd die hun aanpak aangaande de bijkomende bevoegdheden elk op een 

verschillende wijze georganiseerd hebben en zich elk in een ander stadium bevinden. De 

overdracht van kennis en informatie van de CREG aan de regionale regulatoren is 

afhankelijk van de interne organisatie van de regionale regulatoren zelf. Aangezien in 2012 

nog geen definitief tijdstip van de overdracht van de bevoegdheden werd vastgesteld, is het 

moeilijk in te schatten in welke mate en wanneer bijkomende informatie zal worden 

gevraagd door de verschillende regulatoren. De CREG blijft ter beschikking van de regionale 

regulatoren om in het kader van de voorgenomen overdracht van bevoegdheden 

bijkomende informatie te verschaffen.   

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 2012 dekte deze doelstelling negen acties. 

Eén bijkomende actie werd hieraan toegevoegd. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat, van de negen oorspronkelijke acties, acht 

acties volledig werden verwezenlijkt en dat slechts één actie werd verwezenlijkt wat 

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

bijkomende actie werd volledig verwezenlijkt:  
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

28) Een nieuw vervoersmodel ontwikkelen en de bepalingen van de nieuwe 

gedragscode uitvoeren32 

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 werden de door de CREG vooropgestelde basisprincipes voor een nieuw model 

voor het gasvervoer uitgediept en uitgewerkt in concrete regels en documenten nl. het 

toegangsreglement voor gasvervoer en het gasvervoersprogramma. Na consultatie werd in 

2012 het nieuwe vervoer- en marktmodel ontwikkeld en op 1 oktober 2012 opgestart.  

Met betrekking tot de gasmarkt werd een Belgisch gasplatform gecreëerd onder de naam 

Zeebrugge Trading Point (ZTP), rechtstreeks toegankelijk voor de Belgische gasgebruikers, 

                                                 
32

 Koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten, de opslaginstallatie van 
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 toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor gas 
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waarbij zowel bilaterale handel (OTC) als handel op een anonieme beurs ontwikkeld door 

APX-ENDEX (Exchange) mogelijk wordt. Aldus zal het ZTP handelsplatform de 

prijsreferentie worden voor de Belgische gasmarkt. Op eenvoudige wijze wordt toegang 

verschaft tot het gasvervoersnet van Fluxys Belgium en tot het handelsplatform ZTP. Fluxys 

Belgium biedt de netgebruiker op transparante en niet-discriminerende wijze een brede 

waaier van vervoersdiensten aan gaande van dag- tot jaarcapaciteit, tegen een verlaagde 

transportkost. Systeemflexibiliteit wordt ter beschikking gesteld van de netgebruikers met de 

hulp van een markt gestuurd balanceersysteem op dagbasis. Door gas voor de balancering 

van haar vervoersnet te verkopen op de anonieme beurs beheerd door APX-ENDEX, draagt 

Fluxys Belgium zo bij tot de liquiditeit van de gasmarkt. De CREG presenteerde dit nieuwe 

systeem vóór de Algemene Raad.  

Het ZTP handelsplatform is via het gasnetwerk van Fluxys Belgium rechtstreeks verbonden 

met de belangrijke marktplaatsen van de omringende landen: TTF in Nederland, NBP in het 

Verenigd Koninkrijk, NCG en Gaspool in Duitsland en PEG in Frankrijk. Op dit Belgisch 

handelsplatform met een verhandeld gasvolume van meer dan 770 TWh per jaar, zullen 

meer dan 100 marktpartijen (shippers, traders, leveranciers, financiële actoren en klanten) 

actief zijn. Aldus zal het ZTP handelsplatform de basis leggen van een correcte 

prijsreferentie voor de Belgische groothandelsmarkt inzake gas. Toegang tot het netwerk 

gebeurt via klantgerichte diensten ondersteund door een performant informatieplatform en 

een elektronisch reservatiesysteem beschikbaar 24u op 24u en 7 dagen op 7. Leveranciers 

en shippers krijgen makkelijker toegang tot residentiële klanten en KMO’s. 

 

29) 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 

 

Het standaard gasvervoerscontract is een basisdocument voor het nieuwe vervoersmodel, 

ontwikkeld door Fluxys Belgium op vraag van en in overleg met de CREG en alle betrokken 

marktpartijen. In maart 2012 werd door Fluxys Belgium een aanvraag tot goedkeuring van 

een nieuw standaard gasvervoerscontract ter ondersteuning van het nieuwe vervoersmodel 

ingediend bij de CREG. In haar beslissing33 heeft de CREG beslist om de door Fluxys 

Belgium voorgelegde documenten niet in haar geheel goed te keuren. Er werd gevraagd om 

een aantal aanpassingen door te voeren. Eind april 2012 heeft Fluxys Belgium een 

                                                 
33

 Beslissing (B)120419-CDC-1149 over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard gasvervoerscontract, 
het toegangsreglement voor gasvervoer en het gasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1127NL.pdf
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aangepast en finaal voorstel aan de CREG ter goedkeuring voorgelegd. In haar beslissing
34

 

heeft de CREG de voorgelegde documenten goedgekeurd en heeft zo het licht op groen 

gezet voor de implementatie van een nieuw vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012. Het 

nieuwe vervoers-en marktmodel vereenvoudigt sterk de toegang tot het gasvervoersnet van 

Fluxys Belgium, verlaagt verder de transportkost, verhoogt de concurrentie en schept de 

voorwaarden voor een liquide handelsplaats met een prijsreferentie voor de Belgische 

gasmarkt.  

Fluxys LNG heeft de regulatoire documenten aangepast en heeft, op vraag van de CREG, 

op 15 juni 2012 een nieuwe marktraadpleging georganiseerd betreffende het 

standaardcontract voor LNG-herleveringsdiensten. Eind juli heeft Fluxys LNG van de 

deelnemende marktspelers vragen ontvangen die enerzijds betrekking hadden op de 

stabiliteit van de bestaande LNG-diensten en, anderzijds op de ontwikkeling van nieuwe 

LNG-diensten. Fluxys LNG heeft de vragen gesteld door de marktspelers willen 

beantwoorden en heeft de nieuwe gevraagde LNG-diensten ontwikkeld, rekening houdend 

met het behoud van de bestaande LNG-diensten waarvoor nog contracten op lange termijn 

lopen. Naar aanleiding van deze raadpleging en van het overleg met de CREG begin 

oktober 2012 heeft Fluxys LNG bij de CREG een aanvraag tot goedkeuring van het 

standaard contract voor de LNG-herleveringsdiensten ingediend. Mits een brief met 

aanpassingen heeft de CREG haar beslissing
35

 tot goedkeuring van een nieuw standaard 

contract voor de LNG-herleveringsdiensten aangenomen. 

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

nieuwe 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 

 

Het nieuwe vervoersmodel vraagt een nieuw toegangsreglement voor gasvervoer, 

ontwikkeld door Fluxys Belgium op vraag van en in overleg met de CREG en alle betrokken 

marktpartijen. Via haar beslissing36 heeft de CREG het licht op groen gezet voor de 

implementatie van een nieuw vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012. 

 

                                                 
34 Beslissing (B)120510-CDC-1155 over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard gasvervoerscontract, het 

toegangsreglement voor gasvervoer en het gasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys 
35 

Beslissing (B)121115-CDC-1202 over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard LNG-contract, het 
toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma van de N.V. Fluxys LNG 
36 Beslissing (B)120510-CDC-1155 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard 
gasvervoerscontract, het toegangsreglement voor gasvervoer en het gasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1127NL.pdf
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Op het vlak van gasopslag heeft Fluxys Belgium in het kader van de rationalisering van haar 

operationele activiteiten de gegevensuitwisseling voor al haar activiteiten willen 

optimaliseren en slechts één enkel gegevensplatform gebaseerd op dat van het 

vervoersmodel als standaard platform willen behouden. In juli 2012 heeft Fluxys Belgium bij 

de CREG een aanvraag ingediend tot goedkeuring van het toegangsreglement voor opslag. 

In september 2012, heeft de CREG besloten37 om deze aanvraag goed te keuren. Deze 

beslissing heeft als doel ervoor te zorgen dat het gegevensplatform voor de opslag identiek 

wordt aan het platform voor het vervoer. 

Op het vlak van LNG heeft Fluxys LNG zoals hierboven vermeld de regulatoire documenten 

aangepast en heeft ze in juni 2012 op vraag van de CREG een nieuwe marktraadpleging 

georganiseerd betreffende het toegangsreglement voor LNG voor de LNG-

herleveringsdiensten. Mits aanpassingen heeft de CREG in haar beslissing38 een nieuw 

toegangsreglement voor LNG goedgekeurd. 

De nieuwe diensten en transparantie vereenvoudigen sterk de toegang tot het 

gasvervoersnet en de opslaginstallaties en LNG-terminal van Fluxys Belgium en Fluxys 

LNG, verlagen de transportkost verder, verhogen de concurrentie en scheppen de 

voorwaarden voor een liquide handelsplaats met een prijsreferentie voor de Belgische 

gasmarkt. 

31) 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 

 

Het nieuw vervoersmodel vraagt een nieuw gasvervoersprogramma, ontwikkeld door Fluxys 

Belgium op vraag van en in overleg met de CREG en alle betrokken marktpartijen. 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. In haar beslissing39 heeft de CREG 

het licht op groen gezet voor de implementatie van een nieuw vervoersmodel vanaf 1 

oktober 2012.  

                                                 
37 Beslissing (B)120920-CDC-1194 over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch 
dataplatform van het toegangsreglement voor opslag van de N.V. Fluxys Belgium 
38

 Beslissing (B)121115-CDC-1202 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard LNG-
contract, het toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma van de N.V. Fluxys 
39

 Beslissing (B)120510-CDC-1155 Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het standaard 
gasvervoerscontract, het toegangsreglement voor gasvervoer en het gasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys 
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32) 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 

 
Overleg met alle marktpartijen op een open en een transparante wijze bevordert het 

vertrouwen van de spelers die actief zijn in de markt. Het betekent tevens voor de CREG 

een hulp om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de netbeheerders Fluxys 

Belgium en Fluxys LNG te controleren. Het opstellen van zowel het nieuwe standaard 

gasvervoerscontract, het toegangsreglement voor gasvervoer als het 

gasvervoersprogramma gebeurde in nauw overleg met de marktpartijen. Daartoe werden 

door Fluxys Belgium op regelmatige basis overlegvergaderingen met de marktpartijen 

georganiseerd. Het overleg met de marktpartijen heeft ertoe geleid dat de door Fluxys 

Belgium ter goedkeuring ingediende documenten bij de CREG van een hoog kwalitatief 

niveau waren waardoor het goedkeuringsproces binnen de gestelde tijdslimiet kon worden 

gerealiseerd. 

 
Het aanpassen van het standaard gasvervoerscontract, het toegangsreglement voor 

gasvervoer en het gasvervoersprogramma naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 

netwerkcodes betreffende de allocatie van vervoerscapaciteit en netwerkevenwicht, zal via 

het overlegplatform gebeuren in overleg met alle marktpartijen en hun vertegenwoordigers 

op nationaal en Europees niveau. 

33) 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 

 

Het opslagprogramma omvat een beschrijving van de aangeboden opslagdiensten maar 

gaat intrinsiek hand in hand samen met de ontwikkeling van het toegangsreglement voor 

opslag. Zoals hierboven vermeld heeft Fluxys in het kader van de rationalisering van haar 

operationele activiteiten de gegevensuitwisseling voor al haar activiteiten willen 

optimaliseren en slechts één enkel gegevensplatform willen behouden In september 2012, 

heeft de CREG besloten40 om de aanvraag tot goedkeuring van het opslagprogramma goed 

te keuren.  

                                                 
40

 Beslissing (B)120920-CDC-1194 over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch 
dataplatform van het toegangsreglement voor opslag van de N.V. Fluxys Belgium 
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34) 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 

 

Het LNG-programma omvat een beschrijving van de aangeboden diensten voor LNG op de 

LNG-terminal, maar gaat intrinsiek hand in hand samen met de ontwikkeling van het 

toegangsreglement voor LNG. Zoals hierboven vermeld heeft Fluxys LNG de regulatoire 

documenten aangepast en heeft ze in juni 2012 op vraag van de CREG een nieuwe 

marktraadpleging georganiseerd betreffende haar LNG-programma waarin ze tevens de 

LNG-herleveringsdiensten heeft opgenomen. Naar aanleiding van de raadpleging van de 

marktspelers en in overleg met de CREG heeft Fluxys LNG in oktober 2012 een aanvraag 

ingediend tot goedkeuring door de CREG in verband met de wijziging van het LNG-

programma die zij in november mits enkele aanpassingen heeft goedgekeurd. 

35) Het aanbod van vervoerscapaciteit van gas en het tienjarig ontwikkelingsplan 

van Fluxys 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 

 

Ter ondersteuning van de opvolging en beoordeling van voldoende aanbod van capaciteit 

ter bevoorrading van de Belgische markt, voerde de CREG een onderzoek uit naar de 

robuustheid van het vervoerssysteem bij extreem lage temperaturen. In augustus keurde de 

CREG de studie
41

 goed over de bevoorradingszekerheid van gas en elektriciteit bij de 

laagste temperaturen sinds de vrijmaking van de markten. De studie geeft aan dat het 

Belgisch gassysteem voor hoogcalorisch gas flexibel kan omgaan met vraagpieken tijdens 

uitzonderlijke koudeperiodes en zelfs in staat is om bevoorradingszekerheid « uit te voeren » 

naar andere landen in Noordwest-Europa. Voor het Belgisch gassysteem voor laagcalorisch 

gas is het systeem veel minder flexibel en sterk onderhevig aan de afhankelijkheid van de 

bevoorradingslijn vanuit Nederland die loopt via het interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel. 

De vaststellingen in de studie ondersteunen de opvatting dat een goed werkende 

groothandelsmarkt de mechanismen behelst om ook bij uitzonderlijke koude en bijhorende 

piekvragen een evenwicht te verkrijgen tussen vraag en aanbod. De studie is mede bedoeld 

                                                 
41 Studie (F)120801-CDC-1167 over de bevoorradingszekerheid van gas en elektriciteit bij de laagste 
temperaturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012) 
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als bijdrage voor de realisatie van het noodplan en het preventief actieplan die de AD 

Energie moet opstellen tegen het einde van 2012 (artikel 4, 5° van Verordening (EU) Nr. 

994/2010). Deze studie is voorgesteld aan de werkgroep van de Algemene Raad die 

hierover een advies zal uitbrengen begin 2013. 

36) De open seasons opgestart door Fluxys Belgium opvolgen voor de uitbreiding 

van de LNG-terminal van Zeebrugge, de versterking van de Noord-Zuidas op het 

Belgische gasvervoersnet en de verbinding tussen de LNG-terminal van 

Duinkerke en het Belgische 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 

 

Op 29 februari 2012, rekening houdend met de ontvangen commentaren naar aanleiding 

van de marktraadpleging georganiseerd in 2011 over de tweede uitbreiding van de LNG-

terminal van Zeebrugge, heeft Fluxys LNG een nieuwe fase willen inleiden van de open 

season waarbij de geïnteresseerde bevrachters, zowel de bestaande als de nieuwe 

bevrachters, hun bindende interesse konden uitdrukken voor de beschreven laad- en 

loscapaciteiten alsook de hiermee gerelateerde diensten. De bindende fase van de open 

season die de NV Fluxys LNG wou organiseren, verschilt van de open season gelanceerd in 

2011 in die zin dat de nieuwe producten/diensten uitsluitend zullen worden aangeboden aan 

een geëvolueerde markt. Rekening houdend met de feedback van de markt heeft Fluxys 

LNG op 16 april 2012 aan de CREG laten weten dat ze de bindende fase van de 

bovenvermelde open season niet wenste te lanceren en voorrang wilde geven aan de 

herleveringsdiensten. 

Verder werd het toezicht op de bindende fase van de open season procedure voor de 

aanleg van een nieuwe verbinding tussen Frankrijk en België ter hoogte van Alveringem 

afgerond. Op basis van eerder vastgelegde economische criteria en allocatieregels in 

samenspraak met de CRE, Fluxys Belgium en GRTgaz, heeft de CREG de bindende 

resultaten van de open season procedure begin 2012 geëvalueerd en bevestigd. De 

bindende capaciteitsonderschrijvingen bedragen 270 GWh/dag (8 miljard m³(n) per jaar) 

voor een duur tot 20 jaar en verrechtvaardigen economisch de aanleg van een nieuwe 

pijpleidingverbinding. De allocatie van de nieuwe capaciteit laat toe iedere bindende vraag te 

dekken en beantwoordt aan de vastgelegde allocatieregels. De nieuwe verbinding is 

voorzien voor begin november 2015, tegelijk met de indienstneming van de LNG-terminal te 

Duinkerke. De interconnectie te Alveringem zal het mogelijk maken om voor het eerst niet-

geodoriseerd gas vanuit Frankrijk te injecteren in het Belgisch vervoersnet. Fluxys Belgium 
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zal als eerste in Europa via één enkel vervoerscontract grensoverschrijdende 

vervoerscapaciteit aanbieden, namelijk vanaf de LNG-terminal te Duinkerke tot het 

Belgische handelsplatform (ZTP) of een afnamepunt in België ofwel een grenspunt voor 

doorvoer naar omringende netwerken. Daarnaast kan de nieuwe interconnectie ook benut 

worden door netgebruikers actief op het netwerk van GRTgaz om bijvoorbeeld fysieke 

transacties uit te voeren van het Franse handelsplatform PEG Nord naar het nieuwe 

Belgische handelsplatform ZTP en daarna via België naar andere afzetmarkten in 

Noordwest-Europa gaan. De nieuwe leiding zal tevens aftakkingen hebben te Houthulst en 

te Lichtervelde om de groei van de gasvraag op te vangen en de bevoorradingszekerheid in 

deze streek te verzekeren. 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2012:  

37) Deelname aan de EC-werkgroep voor de bepaling van prioritaire gascorridors in 

Europa (TEN-E Verordening)  

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 raam van het nieuw reguleringskader voor trans-Europese netwerken voor energie 

neemt de CREG deel aan de werkgroep van de Europese Commissie (NSI West Gas 

Regional). Deze werkgroep heeft tot doel de identificatie van Europese prioritaire 

gascorridors. De CREG ondersteunt drie Belgische projecten (nieuw interconnectiepunt met 

Frankrijk te Alveringem, bijkomende uitbreiding van de LNG-terminal te Zeebrugge en een 

capaciteitsversterking richting het Groothertogdom Luxemburg) om in aanmerking te laten 

komen als een project van gemeenschappelijk belang binnen Europa. Daarnaast beoordeelt 

de CREG tevens kandidaat-projecten van andere lidstaten. 
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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 negen acties. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat één actie betere resultaten dan verwacht 

heeft opgeleverd, zes acties volledig werden verwezenlijkt, één actie in beperkte mate 

werd verwezenlijkt en één actie zonder voorwerp bleek te zijn. Wat betreft één van de 

volledig verwezenlijkte acties bleek een deel ervan zonder voorwerp te zijn. 
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38) 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      

 

In 2012 heeft Elia geen wijzigingen voorgesteld van de goedgekeurde algemene 

voorwaarden van het aansluitingscontract. 

Contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contracten) en 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 

 

Wat de contracten van toegangsverantwoordelijke en de toegangscontracten betreft, heeft 

de CREG in 2012 volgende wijzigingen van de algemene voorwaarden goedgekeurd : 

- In januari 2012 heeft de CREG de aanvragen tot wijzigingen van de algemene 

voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke in verband met 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, goedgekeurd
42

 . 

- Ook in januari 2012 heeft de CREG de aanvragen tot wijziging van de algemene 

voorwaarden van de toegangscontracten teneinde 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 2012 – 2015 

en de nieuwe tarieven voor ondersteunende diensten in verband met de 

geïnjecteerde energie uitvoerbaar te maken, goedgekeurd
43

 . 

 

 

                                                 
42

 Beslissing (B)120112-CDC-1135: Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de 
contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
43

 Beslissing (B)120112-CDC-1136: Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de 
toegangscontracten, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 
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- In december 2012 heeft de CREG de wijzigingen gevraagd door Elia (tot wijziging) 

van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke die als doel hebben vorm te geven aan het stelsel van 

gesloten industriële netten ingevoerd door de wet van 8 januari 2012, goedgekeurd44. 

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, toepasbaar. 

De wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke maken 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  

tariefmechanisme in verband met de Volume fee toepasbaar. 

De wijzigingen van de algemene voorwaarden van deze contracten die in december werden 

goegdekeurd zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de bepalingen, opgenomen in de 

elektriciteitswet sinds de wijziging ervan door de wet van 8 januari 2012 en om de vrije 

leverancierskeuze voor de gebruikers van een gesloten industrieel net te garanderen. 

39) Een advies formuleren met betrekking tot het ontwikkelingsplan van het 

elektriciteitstransmissienet 

Zonder voorwerp      

 

De definitieve versie van het ontwikkelingsplan45 2010 – 2020 werd op 14 november 2011 

goedgekeurd door de Minister van Energie. Aangezien Elia pas in 2014 een nieuwe versie 

van het ontwikkelingsplan zal opstellen, heeft de CREG in 2012 geen advies moeten 

formuleren met betrekking tot een nieuw ontwikkelingsplan. De CREG is in 2012 de 

uitvoering van de geplande investeringen in infrastructuur van het net echter verder blijven 

opvolgen. 

 

                                                 
44

 Beslissing (B)121220-CDC-1217: Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de 
toegangscontracten en van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, 
aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers 
45

 De definitieve versie van het federaal ontwikkelingsplan 2010 - 2020 is beschikbaar op de website van Elia. 
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40) Het voorstel van Elia betreffende de primaire, secundaire en tertiaire reserves 

voor 2013 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 reglement46moet 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 

evaluatiemethode en het resultaat ervan ter goedkeuring voorleggen aan de CREG. 

 

In juni 2012 heeft de CREG in een beslissing47 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 2013, goedgekeurd. De CREG heeft in het kader van 

deze beslissing echter overwegingen geformuleerd die onder andere betrekking hebben op 

een evolutie van het jaarlijkse monitoringverslag van de beschikbaarheid en het gebruik van 

de reservevermogens, op de dringendheid voor Elia om over een tool voor de historiek en 

de voorspelling van de zonne-energieproductie in België te beschikken, met inbegrip van de 

productie geïnjecteerd in de netten van de distributienetbeheerders, en ze ter beschikking te 

stellen van de markt, op de internationale uitbreiding van de activering van bepaalde 

reserves, op de deelname van de Belgische regelzone aan het IGCC-mechanisme 

(International Grid Control Cooperation) bestuurd door Duitsland, op de deelname van de 

nucleaire eenheden, de industriële klanten en de aggregatoren aan de reserves, op de nood 

om toezicht te houden op de beschikbaarheid van de reserves en de kwaliteit van de 

regelzone alsook op de uitvoering door Elia van een studie over de behoefte aan 

regelmiddelen op een termijn van vijf jaar. 

41) Het rapport van Elia betreffende de reserves in 2011 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 

 

In april 2012 heeft Elia het monitoringverslag betreffende de reservering en de activering van 

de primaire, secundaire en tertiaire reserves in 2011 overgemaakt aan de CREG. De CREG 

heeft het ontvangen verslag geanalyseerd en heeft Elia gevraagd om enkele punten te 

                                                 
46

 Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 
47

 Beslissing (B)120621-CDC-1162 over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling 
van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2013 
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verduidelijken. Tijdens de bestudering van het voorstel van Elia betreffende de 

reservevolumes nodig in 2012 werd rekening gehouden met de resultaten van de analyse. 

42) Het voorstel van regels ter compensatie van de kwartuuronevenwichten voor 

2013 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 

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 2012 heeft de CREG besloten48om twee voorstellen van Elia betreffende de wijziging van 

de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten voor 

het jaar 2012 goedgekeurd in december 2011, goed te keuren en om een derde voorstel niet 

goed te keuren49. De eerste beslissing heeft betrekking op een aanpassing van het 

balanceringsmechanisme met uitwerking vanaf 29 juni 2012, bestemd om de schadelijke 

gevolgen van de niet-reduceerbare productie tijdens periodes waarin de vraag laag is, te 

vermijden.  De tweede beslissing, met uitwerking vanaf 1 oktober 2012, heeft betrekking op 

de deelname van de Belgische regelzone aan het IGCC-mechanisme dat het beperkte 

netting van de onevenwichten in Duitsland en in bepaalde buurlanden beheert en zo de 

behoefte aan activering van de automatische secundaire reserve beperkt. De derde 

beslissing, met uitwerking vanaf 10 december 2012, is een weigering tot goedkeuring van 

het voorstel van aanpassing van het balancingmechanisme met het oog op de fictieve 

aanpassing van de prijs voor de activering van de bijstandsreserves tussen netbeheerders 

waarmee rekening wordt gehouden in het kader van de berekening van de marginale prijs 

voor de activering van de reserves gebruikt voor de berekening van de 

onevenwichtstarieven. 

                                                 
48

 Beslissing (B)120621-CDC-1165 over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een 
wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012 met 
uitwerking vanaf 29 juni 2012 
Beslissing (>B)120906-CDC-1188 over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een 
wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012, 
met uitwerking vanaf 1 oktober 2012 
49

 Beslissing (B)121220-CDC-1203 over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een 
wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012, 
met uitwerking vanaf 10 december 2012 
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In 2012 heeft de CREG besloten50om een voorstel van Elia betreffende de wijziging van de 

werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten met 

uitwerking vanaf 1 januari 2013, goed te keuren en om een tweede voorstel niet goed te 

keuren51. De eerste beslissing, met inwerkingtreding op 1 januari 2013, heeft betrekking op 

de deelname van de Belgische regelzone aan het IGCC-mechanisme dat het beperkte 

netting van de onevenwichten in Duitsland en in bepaalde buurlanden beheert. De tweede 

beslissing, met uitwerking vanaf 1 januari 2013, is een weigering tot goedkeuring van het 

voorstel van aanpassing van het balancingmechanisme met het oog op de fictieve 

aanpassing van de prijs voor de activering van de bijstandsreserves tussen netbeheerders 

waarmee rekening wordt gehouden in het kader van de berekening van de marginale prijs 

voor de activering van de reserves gebruikt voor de berekening van de 

onevenwichtstarieven. 

Tijdens het eerste trimester van 2012 heeft de CREG bovendien op eigen initiatief een 

voorafgaandelijke raadpleging georganiseerd betreffende de evolutie van het mechanisme 

voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten. Naast de CREG hebben 

vertegenwoordigers van de AD Energie, van Elia en van de producenten die in 2011 aan de 

aanbiedingen van primaire en secundaire reserve voor 2012 hadden deelgenomen, op deze 

raadpleging gereageerd. De raadpleging heeft geleid tot een evolutie van de producten 

“primaire reserve” en “secundaire reserve” alsook tot regels van de markt voor de 

compensatie van de kwartuuronevenwichten52 van toepassing vanaf 1 januari 2013. 

43) 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. 

                                                 
50

 Beslissing (B)121213-CDC-1214 over het voorstel van de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 
1 januari 2013; voor een periode tot 30 september 2013. 
51

 Beslissing (B) 061220-CDC-1204 over het voorstel van de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een 
wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – 
Inwerkingtreding op 1 januari 2013 
52

 Beslissing (B)120628-CDC-1163 over het voorstel van de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkintreding op 
1 januari 2013. 
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Op 31 december 2012 beschikte de CREG over de maandelijkse verslagen van de eerste 

tien maanden van 2012 en over de trimestriële verslagen van de eerste zes maanden. De 

CREG heeft deze verslagen geanalyseerd en heeft rekening gehouden met de resultaten 

van haar analyses teneinde hieromtrent beslissingen te nemen. 

44) De werkzaamheden in verband met de evolutie van het ontwerp van de 

elektriciteitsmarkt vervolgen 

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 stond de CREG, door middel van 

haar leiding van de werkgroep “AENM TF” van ACER, in voor de opvolging van de opstelling 

door ENTSO-E van de netwerkcodes in verband met de toewijzing van capaciteiten en het 

congestiebeheer. Dankzij deze werkzaamheden heeft ACER een gemotiveerd advies 

betreffende het voorstel van netwerkcode van ENTSO-E kunnen formuleren. 

In het kader hiervan neemt de CREG ook deel aan de uitwerking van de andere 

kaderrichtsnoeren bepaald in het 3de pakket alsook aan de opvolging van de 

overeenstemmende netwerkcodes. 

Wat betreft de marktmechanismen draagt de CREG bovendien bij tot de werkzaamheden 

ondernomen op het vlak van redispatching teneinde te antwoorden op de vragen 

geformuleerd in het kader van het Forum van Firenze.  

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van 

de Europese richtlijnen en de netwerkcodes het Belgische technische reglement sterk zullen 

beïnvloeden. 

45) Het regulatoir kader voor het Nemo-project 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 het verlengde van de eerste openbare raadpleging die in juni 2011 gezamenlijk werd 

gelanceerd door de CREG en OFGEM werden de gesprekken tussen de regulatoren en de 

ontwikkelaars in verband met het regulatoir kader van toepassing op deze 

gelijkstroomverbinding tussen België en Groot-Brittannië in 2012 vervolgd. Er werd 

belangrijke vooruitgang geboekt met betrekking tot de uitwerking van het regulatoir kader. 

De partijen hopen samen na een tweede openbare raadpleging tegen eind 2013 tot een 
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akkoord te komen. Het regulatoir kader dat wordt ontwikkeld in het kader van het NEMO-

project, zal eveneens van toepassing zijn op alle overige te realiseren interconnecties tussen 

Groot-Brittanië en andere landen. 

46) Desgevallend de overeenkomsten tussen Elia en de distributienetbeheerders 

wat betreft de koppelingsmodaliteiten van hun netten 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 

 

Het voorwaardelijk karakter van deze actie werd bepaald door de planning voor de 

overdracht van de bevoegdheid over de distributienettarieven naar de gewesten. Op 

wetgevend vlak werden er ter zake echter geen initiatieven ontwikkeld, waardoor het 

noodzakelijke basiskader voor concrete afspraken en modaliteiten ontbrak. 

Na een overlegvergadering met alle distributienetbeheerders in maart 2011 en de 

aanpassing van de tariefstructuur vanaf 1 januari 2012, werd slechts één overlegvergadering 

gepland met de regulator in het Waals gewest en werden een aantal nuttige documenten 

uitgewisseld. Om een responsabilisering van zowel Elia als van de distributienetbeheerders 

in de hand te werken werd met ingang van 1 januari 2012, gevolgd door een verdere 

aanpassing op 1 januari 2013 de tariefstructuur van Elia gewijzigd. Dit moet al tot en 

verbeterde efficiëntie leiden voor de netgebruikers. De concrete afspraken over de 

bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst ter zake moeten verder geofficialiseerd 

worden. Dit is evenwel tot nog toe een gewestelijke bevoegdheid.  

Door het gebrek aan wetgevende initiatieven inzake de staatshervorming terzake ontbrak de 

wettelijke basis en een duidelijke richting om deze actie in 2012 te realiseren. Zodra een 

wettelijk initiatief genomen wordt, zal de CREG onmiddellijk het vervolg van deze actie 

starten. 
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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 

acties. Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat deze actie volledig werd 

verwezenlijkt.

 

47) De toepassing van de regels van Corporate governance en van 

onafhankelijkheid door de transportnetbeheerders 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 

 

De CREG heeft kennis genomen van het activiteitenverslag van het Corporate Governance-

comité van Elia voor het jaar 2011, met toepassing van de elektriciteitswet en ten aanzien 

van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de transmissienetbeheerder. 

In mei 2012 heeft de CREG eensluidende adviezen geformuleerd betreffende de benoeming 

van de Voorzitter en van een lid van het Directiecomité van Elia.  

In toepassing van de elektriciteitswet heeft de CREG trouwens het rapport van de 
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Compliance Officer in verband met de naleving van het verbintenissenprogramma door de 

werknemers van Elia in 2011 bestudeerd. Dit verbintenissenprogramma zorgt ervoor dat 

elke discriminerende handeling vanwege netgebruikers en/of categorieën van netgebruikers 

uitgesloten is. De CREG heeft hieromtrent geen opmerkingen geformuleerd. 

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 kennis genomen van het activiteitenverslag van het Corporate Governance-

comité van Fluxys Belgium voor het jaar 2011, met toepassing van de gaswet, en heeft de 

doeltreffendheid ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 

beheerders geëvalueerd. 

In 2012 heeft de CREG een eensluidend advies verstrekt over de hernieuwing van het 

mandaat van een onafhankelijke bestuurder van Fluxys Belgium. 

In toepassing van de gaswet heeft de CREG trouwens het rapport van de Compliance 

Officer in verband met de naleving van het verbintenissenprogramma door de werknemers 

van Fluxys Belgium in 2011 bestudeerd. Dit verbintenissenprogramma zorgt ervoor dat elke 

discriminerende handeling vanwege netgebruikers en/of categorieën van netgebruikers 

uitgesloten is. De CREG heeft hieromtrent geen opmerkingen geformuleerd. 

De CREG heeft zich er ook van vergewist dat Fluxys LNG de nodige maatregelen heeft 

getroffen om de samenstelling en de organisatie van haar raad van bestuur aan te passen 

zodat ze in overeenstemming zouden zijn met het voorschrift van de gaswet, zoals gewijzigd 

door de wet van 8 januari 2012, die voorziet dat de dochteronderneming van een beheerder, 

die zelf ook beheerder is, ook de onafhankelijkheidsvoorwaarden moet naleven. 
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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. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat zes acties volledig werden verwezenlijkt en 

dat één actie werd verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet kon worden voltooid 

omwille van externe elementen. 
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48) De permanente monitoring en opvolging van de werking van de markt 

verzekeren 

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 basis van het nieuwe gegevensplatform van Fluxys Belgium, heeft de CREG haar 

monitoring en opvolging beter kunnen uitvoeren. Dit heeft geleid tot de studie53 over de 

groothandelsmarkt en de voorzieningszekerheid en liquiditeit in België. Het 

gegevensplatform uitgebouwd door Fluxys Belgium wordt als een van de beste erkend in 

Europa. Buiten een verdere integratie van opslaggegevens, heeft dit gegevensplatform geen 

noemenswaardige wijzigingen ondergaan. Wel heeft de CREG in de schoot van ACER, 

actief deelgenomen aan de uitvoering van een compliance check met betrekking tot de 

naleving van de Europese transparantieleidraden in gans Europa overeenkomstig 

Verordening (EC) Nr. 715/2009. ACER heeft hiertoe van 31 juli 2012 tot 31 augustus 2012 

een publieke consultatie gehouden. Het resultaat werd voorgesteld op het Madrid Forum van 

oktober 2012 en laat zien dat het gegevensplatform van Fluxys Belgium op alle vlak voldoet 

aan de criteria en als derde beste in Europa gerangschikt staat.  

49) De regels voor de toewijzing van capaciteit voor het vervoer 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 

 

In België gebeurt de allocatie van capaciteit op basis van het “First Come First Served”-

principe. De Europese netwerk code over de methode voor capaciteitsallocatie, die in 

opmaak is overeenkomstig de Verordening 715/2009 en waarvan de publicatie verwacht 

wordt in de 3de trimester van 2013, schrijft echter de allocatie van capaciteit voor op basis 

van veilingen. Dit betekent dat op termijn ook België zal moeten overschakelen naar de 

organisatie van capaciteitsveilingen op al haar interconnectiepunten met de buitenlandse 

netwerken. Los van het feit dat ACER en ENTSO-G geen volledig akkoord hebben kunnen 

bereiken in 2012 over de volledige tekst van de desbetreffende netwerk code, voornamelijk 

met betrekking tot de impact van de code op bestaande lange termijncontracten, is er wel 

een ruime consensus in Europa inzake de implementatie van veilingen als 

allocatiemechanisme. Regulatoren en TSO’s in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Denemarken, Oostenrijk en Italië hebben alvast gezamenlijk een platform PRISMA 

                                                 
53

 Studie (F)121115-CDC-1201 van 15 november 2012 over ‘hoe een goed werkende groothandelsmarkt voor 
gas de basis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België. 
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gecreëerd, dat in eerste instantie als pilootproject een vroegtijdige implementatie van de 

netwerk code zal realiseren, maar op termijn het potentieel heeft om door te groeien tot het 

Europees platform voor alle grensoverschrijdende capaciteit in Europa. De CREG heeft als 

Belgische regulatoren in 2012 deelgenomen aan de voorbereidende vergadering opdat 

Prisma in alle betrokken landen van start zou kunnen gaan op 1 april 2013.  

50) 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 

 

De goede verstandhouding met zowel buitenlandse en regionale regulatoren heeft de 

problematiek inzake de goede werking van de L-gasmarkt voorlopig op het terrein 

beheersbaar gemaakt, doch nog niet volledig opgelost. 2012 stond in het teken van politieke 

debatten, die zowel in Nederland als in België gevoerd zijn, maar waar de CREG geen deel 

van uitmaakte. Doch naar 2014 toe, en ook voor de langere termijn, staat de uitwerking van 

definitieve oplossingen in samenwerking met Nederland nog steeds op de agenda.  

Wel werd in 2012 onder toezicht van de CREG en de gewestelijk regulatoren, de zone rond 

Leopoldsburg door Fluxys en de lokale distributienetbeheerder Infrax geconverteerd van L-

gas naar H-gas. Deze conversie, dat als pilootproject is opgesteld om ervaring en kennis te 

vergaren, werd met succes afgesloten. Het toont aan dat aanpassingen mogelijk zijn, mits 

een goede voorbereiding, een duidelijk kader en een op voorhand duidelijke planning.  

51) Het Belgische balaceringssysteem op het vlak van interoperabiliteit 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 

 

De CREG heeft de leiding genomen binnen ACER om de kernleidraad uit te werken inzake 

interoperabiliteit en uitwisseling van data, overeenkomstig de voorschriften van de 

Verordening 715/2009. Dit is de eerste technische leidraad in zijn soort die de betere 

integratie van de verschillende netwerken in Europa als doelstelling heeft. Een betere 

technische integratie dient bestaande handelsbelemmeringen tussen entry/exit systemen 

weg te werken opdat een eengemaakte Europese energiemarkt een feit kan genoemd 

worden. Voor deze actie, kon geput worden uit de ervaring opgedaan in België.  
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Het Belgische netwerk is één van de meest geïnterconnecteerde netwerken in Europa en de 

Belgische markt is vanwege zijn totale afhankelijkheid van invoer van gas gebaad bij een 

vlotte technische integratie met alle ons omringende netwerken, en in tweede instantie, met 

heel Europa. De oplossingen aangereikt in de leidraad leunen derhalve dicht aan bij de 

initiatieven die reeds op Belgisch niveau zijn geïmplementeerd. De kernleidraad werd binnen 

ACER goedgekeurd en gepubliceerd op 26 juli 2012. ENTSO-G is in september 2012 

gestart met de uitwerking van de netwerk code in conformiteit met deze kernleidraad. Van 

zodra de hele procedure doorlopen is, zal deze netwerk code van kracht worden in gans 

Europa.  

52) De noden op het vlak van flexibiliteit bestuderen teneinde het evenwicht van het 

net van Fluxys Belgium 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 

 

In 2012 werd voor het zoveelste jaar op rij geen congestie vastgesteld op het Belgische 

gasvervoersnetwerk van Fluxys Belgium. Desalteniettemin is de CREG begonnen aan de 

implementatie van Europese regels inzake congestiebeheer dat van kracht werd door de 

publicatie op 28 augustus 2012 van het besluit van de Europese Commissie van 24 

augustus 2012 houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 

gastransmissienetten. Het gros van deze regels dient geïmplementeerd tegen 1 oktober 

2013, waardoor screening van de van toepassing zijnde Belgische regels noodzakelijk is.  

Geen congestie betekent dat de flexibiliteit van de gasvoorziening zoals aangegeven door 

de marktspelers verzekerd is, zowel vanuit de faciliteiten die de gasinfrastructuur aanbiedt 

als het aanbod van flexibiliteit via de werking van de groothandelsmarkt. De twee studies54 

van de CREG waren ook voor deze thematiek belangrijke analyses. Omwille van 

bevoorradingszekerheid en de groeiende volatiliteit neigen piekvoorzieningen van gas 

belangrijker en moeilijker realiseerbaar te worden dan de beschikking te waarborgen over 

een voldoende volume aan gas. 

De inzichten die werden verkregen worden aangewend in specifieke taken die de CREG 

vervult waaronder: (a) de evaluatie van de coherentie tussen het Belgische en Europese 

investeringsplan, (b) als lid van de Europese “Gas Coordination Group” en (c) de bijstand die 

                                                 
54

 Studie (F)120801-CDC-1167 van de bevoorradingszekerheid van gas en elektriciteit bij de laagste 
temperaturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012) en studie (F)121115-CDC-1201 over ‘hoe een 
goed werkende groothandelsmarkt voor gas de basis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België’. 
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de CREG levert aan de AD Energie die de bevoegdheid heeft om de Europese Verordening 

Nr. 994/2010 over bevoorradingszekerheid van gas toe te passen in België. De analyse van 

het aanbod en gebruik van flexibiliteit in het gasnetwerk wordt steeds belangrijker gezien (a) 

de trend naar steeds meer korte termijntransacties, (b) groeiende volatiliteit van de markten 

en (c) de behoefte aan flexibiliteit vzn gasgestookte elektriciteitscentrales om het 

intermitterend karakter van wind- en zonne-energie op te vangen.  

53) Procedures voor het beheer van incidenten op het net van Fluxys Belgium 

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 

 

Voor de opvolging van de congestieregels kan verwezen worden naar de vorige actie. 

Congestie wordt alvast in het Belgische vervoersnetwerk niet als een dreigend fenomeen 

ervaren. Toch wordt het onderwerp van nabij opgevolgd.  

Een andere situatie is de evaluatie van een ontwerpversie van het federaal noodplan en het 

preventief actieplan voor de gasbevoorrading. De CREG heeft een evaluatie uitgebracht van 

het preventief actieplan en het noodplan die de AD Energie ter consultatie heeft voorgelegd. 

Deze documenten vloeien voort uit verordening (EU) nr. 994/2010. Deze evaluatie is op 30 

november 2012 per brief overgemaakt aan de AD Energie. 

54) 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 drie regionale initiatieven, waaronder deze van het Noordwesten, zijn in Europa onder 

impuls van ACER sterker naar elkaar toegegroeid. Dit heeft ertoe geleid dat agenda’s op 

elkaar afgesteld geraakt zijn. Traditionele onderwerpen, zoals de transparantie van 

gegevens, werden in 2012 niet meer vanuit regionaal perspectief gemonitord maar werden 

door ACER centraal gestuurd. Zo ook wordt de implementatie van netwerk codes, zoals de 

oprichting van het handelsplatform Prisma voor de allocatie van capaciteit via veilingen kan 

genoemd worden, mee gestuurd vanuit ACER. En de discussie met vertegenwoordigers van 

de lidstaten met betrekking tot de te implementeren netwerk codes werd dan weer 
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opgenomen door de Europese Commissie, in de zogenaamde pre-comitology 

vergaderingen.  

Toch blijven de contacten binnen de Noordwest gasregio nog bestaan en heeft dit in 2012 

geleid tot een intense samenwerking, wat de CREG betreft, met betrekking tot twee 

grensoverschrijdende ad hoc studies. Het eerste onderzoek betreft een samenwerking 

tussen de CREG met de regulatoren uit Nederland (NMa) en Groot-Brittannië (Ofgem) om 

de gashandel tussen hun markten te onderzoeken. De gezamenlijke raadpleging over 

gasstromen in de interconnectoren tussen Nederland, Groot-Brittannië en België werd 

uitgevoerd om aan het licht te brengen wat nog moet worden gedaan om 

gasinterconnectoren tussen de markten ten volle te laten benutten. De respons op deze 

raadpleging werd gepubliceerd op de website van de CREG. Het tweede onderzoek betreft 

een regionaal onderzoek naar het nut van impliciete allocatie van capaciteit binnen de 

gassector. Hiertoe nam de CREG deel aan de workshop op 18 oktober 2012 in Den Haag. 

Voor beide studies wordt het finaal rapport in 2013 verwacht. 

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. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat beide acties werden verwezenlijkt wat betreft 

de CREG, maar niet konden worden voltooid omwille van externe 

elementen.
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

55) 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 2012 onder 

meer volgende projecten opgevolgd:  

- Het ontwikkelen van een vermaasd hoogspanningsnet in de NOORDZEE. Dit project 

omvat de aansluiting van de toekomstige windmolenparken op hoogspanningsposten 

die zullen worden geïnstalleerd op twee platformen die zich nabij de verschillende 

concessies bevinden. Deze oplossing moet voordelen op technisch, economisch en 

ecologisch vlak bieden. 
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- Het NEMO-project dat bestaat uit een DC-Interconnectie tussen België en het 

Verenigd Koninkrijk. 

- Het ALEGrO-project dat bestaat uit het creëren van een DC-Interconnectie tussen 

België en Duitsland. 

Bovendien neemt de CREG sinds 2012 op een gestructureerde manier deel aan 

besprekingen tussen Elia en de (mogelijke) exploitanten van windmolenparken in de 

Noordzee. Dit laat toe om de geplande investeringen terzake van dichtbij op te volgen. 

Anderzijds heeft de CREG met ingang van1 januari 2012 een tarifaire incentive in werking 

gesteld die de realisatie van een aantal investeringen (gericht op vervanging en 

milieuverbetering) moet bevorderen. Dit vereist een halfjaarlijkse, gedetailleerde rapportering 

door Elia wat een voorwaarde is voor de voorziene opvolging. 

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. Het gemeenschappelijk offshore netwerk,  wordt door de 

wijzigingen aan de elektricteitswet van begin 2012 als transmissienet gedefinieerd. Hierdoor 

wordt de rol die Elia hierbij zal moeten opnemen als enige transmissienetbeheerder erg 

belangrijk. De geplande aanpak van Elia voor de realisering van een gemeenschappelijk 

offshore netwerk zal dus verder door de CREG moeten opgevolgd worden. 

56) De regionale integratie van de elektriciteitsmarkten van de regio Centraal-West 

Europa bevorderen en de bepalingen van de Europese EG-verordening 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 

 

De taken in verband met de invoering van prioritaire actiepunten die reeds werden 

geïdentificeerd in het actieplan van de regulatoren van de CWE-regio, werden door de 

CREG uitgevoerd. 

De taken in verband met transregionale projecten zoals de invoering van 

gemeenschappelijke veilingregels voor Centraal-West-Europa, Centraal-Zuid-Europa en 

Zwitserland, de invoering van een marktkoppeling gebaseerd op de prijzen op het niveau 
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van Noord-West-Europa, een intraday toewijzingsmechanisme voor de interconnectie-

capaciteit gebaseerd op een impliciet continu mechanisme en de invoering van een 

berekeningsmethode gebaseerd op de stromen voor Centraal-West- en Centraal-Oost 

Europa, worden beschreven in de transregionale stappenplannen uitgewerkt door ACER. 

De CREG heeft, 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), in grote mate bijgedragen aan deze transregionale 

stappenplannen. 

De CREG is tevens mede-voorzitter van de Electricity Network and Market Task Force, de 

Electricity Working Group die onder meer de ontwikkeling van de “Framework guidelines” 

voor balancing en voor systeemuitbating als taak heeft en het uitwerken van de “Network 

Codes” opvolgt. 

De evolutie van de veilingregels voor transmissiecapaciteit en de evolutie van de rechten 

voor transmissiecapaciteit van “Physical Tranmission Righst” naar “Financial Transmission 

Rights” worden eveneens door de CREG opgevolgd.  

In een beslissing55 heeft de CREG 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. In dit verband 

volgt de CREG de ontwikkelingen in CWE en Europees vlak van nabij op en deelt 

ervaringen met regulatoren binnen en buiten de CWE regio. 

Daarnaast is een geografische uitbreiding van de impliciete toewijzing van capaciteit in D-1 

voorzien evenals een regionaal intradaymechanisme. Deze twee zouden de geografische 

NWE-regio56 geheel moeten dekken. Elke stap in de richting van een verdere integratie van 

de nationale markten draagt bij tot een meer doeltreffende werking van de elektriciteitsmarkt 

in Europa. 

De CWE-werkzaamheden omtrent de afbakening van de zones in het kader van de 

berekening van de interconnectiecapaciteiten voor de CWE regio zijn gestopt. De CREG zal 

echter actief de studie over de zones die uiteindelijk door ENTSO-E zal uitgevoerd worden 

en een groter geografisch gebied omspant, opvolgen. 

                                                 
55

 Eindbeslissing (B)121026-CDC-1200 over de ‘Methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de 
verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Frankrijk. 
56

 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. 



68 / 143 

De CREG had in het kader van de berekening van de commerciële interconnectiecapaciteit 

in 2011 een beslissing57 genomen betreffende de berekening van de beschikbare capaciteit 

voor jaar en maand waartegen Elia een verzoekschrift tot beroep bij het Hof van Beroep en 

een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State indiende. In september 2012 

heeft het Hof van Beroep zich uitgesproken en het verzoekschrift van Elia verworpen. Het 

Hof van Beroep bekrachtigt hiermee de beslissing van de CREG. 

Op het vlak van monitoring van de marktwerking op Europees niveau droeg de CREG in 

2012 bij aan het eerste rapport dat gezamenlijk door ACER en CEER werd opgesteld58, 

ondermeer door het aanleveren van de nodige data voor de analyses. 

De werkzaamheden betreffende de transparantie, waarvan men momenteel van mening is 

dat ze minder essentieel zijn, moeten nog worden uitgevoerd op Europees niveau. 

Elke stap in de richting van een verdergaande integratie van de nationale markten (zoals de 

ontwikkeling van geïntegreerde markten in D-1 of in infraday) draagt bij tot een meer 

doeltreffende werking van de elektriciteitsmarkt in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 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. 
58

 “ACER/CEER annual report on the results of monitoring of the internal electricity and natural gas market”. 
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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 2012 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, in voorkomend geval, publiceren 

 

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

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat één actie volledig werd verwezenlijkt en dat 

de andere actie werd verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet kon worden 

voltooid omwille van externe elementen. 
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57) De indexeringsparameters van de elektriciteitsprijs ter controle en vergelijking 

berekenen 

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 en 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. 

58) De indexeringsparameters van de 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. 

Omwille van de slechte representativiteit heeft de CREG besloten om de parameters Igd, G1 

en G2 vanaf april 2012 niet langer te publiceren. De CREG blijft echter de TTF Endex-

notering (101 en 103) publiceren omdat APX ENDEX haar hiervoor de toestemming heeft 

gegeven. De CREG mag echter niet langer de TTF ESGM en HUB ESGM-noteringen, die 

respectievelijk door Electrabel en Luminus worden gebruikt, publiceren omdat zij hiervoor 

omwille van intellectuele eigendomsredenen geen toestemming heeft gekregen van ESGM. 

Deze uitgever van gegevens heeft de CREG verboden individuele noteringen te publiceren 

op straffe van een boete omdat ze enkel via een betalend abonnement beschikbaar zijn. 

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

uitvoeren 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2012, dekte deze doelstelling negen acties. 

De CREG heeft in het kader van deze doelstelling op eigen initiatief drie bijkomende acties 

ondernomen. 

 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat, van de negen oorspronkelijke acties, één 

actie betere resultaten heeft behaald dan verwacht, zeven acties volledig werden 

verwezenlijkt en één actie verwezenlijkt werd wat betreft de CREG, maar niet kon 

worden voltooid omwille van externe elementen. 

De drie bijkomende acties die op initiatief van de CREG werden ondernomen, werden 

allen volledig verwezenlijkt. 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

59) 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 analyse van de groothandelsmarkt heeft geleid tot de uitvoering van een studie59 van de 

CREG die enerzijds heeft 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 2011 

verklaren, te identificeren en te begrijpen. Ook de fundamenten van de elektriciteitsprijs 

werden bestudeerd. Deze studie werd op 28 augustus 2012 aan de Algemene raad 

voorgesteld. De Algemene Raad heeft hierover op 19 september 2012 het advies 

CG120919-057 over studie 1153 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische 

groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2011 bekendgemaakt. 

De CREG is in september 2012 van start gegaan met een nieuwe maandelijkse publicatie in 

de vorm van een boordtabel. Deze publicatie heeft als doel de betrokken marktspelers in te 

lichten over de belangrijke ontwikkelingen op de elektriciteits- en gasmarkten. De CREG 

volgt hoofdzakelijk, voor de groothandelsmarkt, de evolutie van een reeks parameters die 

essentieel zijn voor de vorming van de gas- en de elektriciteitsprijzen op de Belgische en de 

buitenlandse beursmarkt. Wat betreft de kleinhandelsmarkt weergeeft de CREG de evolutie 

van de elektriciteits- en de gasprijzen voor de residentiële klanten en de KMO’s in België en 

vergelijkt ze met de evolutie in de buurlanden. 
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 Studie (F)120531-CDC-1153 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor 

elektriciteit – monitoringrapport 2011 
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In mei 2008 heeft de CREG op vraag van de Minister een studie60 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 studie61 werden de inlichtingen die tot en met de maand juli 2012 werden 

geanalyseerd, verder 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. 

61) Een studie uitvoeren over de kostenstructuur van de nucleaire productie in 

België 
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De CREG heeft in de loop van 2011 verschillende studies gewijd aan de kostenstructuur van 

de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in België. Over deze studies werd 

uitvoerig gedebateerd zowel in het Federale Parlement als in de Algemene Raad. 

Op 4 en 5 juli 2012 heeft de CREG aan de Staatssecretaris per brief verdere toelichting 

gegeven bij haar eerdere berekeningen, daarenboven heeft de CREG op basis van dezelfde 

methodologie een inschatting gemaakt van de nucleaire rente voor de jaren 2007 -  2012. 
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 Studie  (F)080513-CDC-763 over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen 
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 Studie (F) 120906-CDC- 1183 over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen. 
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In deze studie62 heeft de CREG onder andere een analyse uitgevoerd van de prijzen die 

worden toegepast en van de kosten op het vlak van invoer, doorverkoop (resellers) en 

levering (residentiële klanten en KMO’s < 1 GWh/jaar, ondernemingen tussen 1 en 

10 GWh/jaar, ondernemingen van meer dan 10 GWh/jaar, elektriciteitscentrales). De studie 

werd voorgelegd aan de Minister van Energie en aan de Minister van Economie. Uit de 

studie blijkt onder andere dat de olieprijs niet langer doorslaggevend is in de vaststelling van 

de invoerprijzen op de Belgische markt. Meer dan 75% van de doorverkoopprijzen (op de 

groothandelsmarkt) en de verkoopprijzen aan residentiële klanten blijft echter geïndexeerd 

op basis van de olieprijs. Bijgevolg blijft de olieprijs de prijzen van de historische leveranciers 

op de residentiële markt en op de KMO-markt bepalen.  

De CREG stelt vast dat de leveranciers die hun gas verkopen en aankopen op basis van 

een gasindexering beduidend lagere prijzen aanbieden aan hun residentiële klanten en aan 

de KMO’s dan de leveranciers die een olie-indexering hanteren.  

Daarnaast stelt de CREG ook vast dat de brutoverkoopmarges voor de levering aan 

residentiële klanten en aan KMO’s meestal comfortabel zijn en van ongeveer hetzelfde 

niveau zijn, dit zowel voor de leveranciers die een olie-indexering toepassen als voor de 

leveranciers die een gasindexering hanteren. De verkoopmarges en de gemiddelde 

verkoopprijzen voor industriële klanten zijn echter vrij klein. De gemiddelde prijs voor de 

levering aan elektriciteitcentrales is nog lager, onder andere dankzij de steenkoolindexering 

voor een deel van het volume.  

Tot slot heeft de studie ook vastgesteld dat de facturen aan de industriële klanten bij 

bepaalde leveranciers nog gebreken vertoonden, onder andere op het vlak van 

transparantie van de conversie m³ naar kWh of nog wat betreft de gedetailleerde informatie 

over de vervoerscomponent. 
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 Studie (F) 120628-CDC-1169 over de betrekking tussen de kosten en de prijzen op de Belgische gasmarkt in 
2011 
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De CREG heeft in de loop van 2012 drie studies63 uitgevoerd betreffende de levering van 

elektriciteit aan verbruikers die in België beschikken over een afnamepunt met een jaarlijks 

verbruik van meer dan 10 GWh of dat een vermogen van meer dan 5 MW vereist. In haar 

studies maakt de CREG de stand van zaken op van de mechanismen voor de vastlegging 

van de “prijzen van energie” op basis waarvan de grote Belgische industriële afnemers in 

2010 en 2011 werden gefactureerd. Deze stand van zaken is gebaseerd op een analyse van 

de verschillende componenten van de prijs van energie opgenomen in de 

leveringscontracten van kracht in 2010 en 2011 bij de belangrijkste leveranciers op dit 

marktsegment, met name Electrabel en EDF-Luminus (ex SPE). De CREG stelt vast dat de 

meeste contracten een “klik”-mechanisme toepassen op de noteringen van de Power BE-

markt van de elektriciteitsbeurs APX ENDEX. Op één uitzondering na geldt deze vaststelling 

ook voor de grootste industriële afnemers wiens “historische contracten”, die op de 

vooravond van de vrijmaking werden getekend, aflopen. 

In het kader van deze analyse van de contracten voor de levering aan grote industriële 

afnemers heeft de CREG onder andere vastgesteld dat de bepalingen van artikel 4.2.1 van 

de algemene voorwaarden van EDF-Luminus voor de levering van energie aan haar 

industriële en professionele klanten klaarblijkelijk in strijd waren met de regels van het 

mededingingsrecht en de bepalingen van artikel 15, § 3 van de elektriciteitswet. Deze 

bepalingen voorzagen namelijk enerzijds dat de klant zich uitsluitend bij EDF-Luminus moest 

bevoorraden en, anderzijds, dat de energie aangekocht door de klant niet aan derden kon 

worden geleverd. Nadat hij door de CREG op de hoogte werd gebracht van deze 

tegenstrijdigheden, heeft de betrokken leverancier zijn algemene voorwaarden geheel 

vrijwillig aangepast teneinde deze in overeenstemming te brengen met de regels van het 

mededingingsrecht en de elektriciteitswet. 
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 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 
Studie (F)120913-CDC-1184 betreffende de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie van 
kracht in 2011 in de contracten voor de levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van 
Electrabel NV 
Studie (F)121213-CDC-1206 betreffende de mechanismen voor de vastlegging van de prijzen van energie van 
kracht in 2011 in de contracten voor de levering van elektriciteit van de grote industriële afnemers van EDF 
Luminus 
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In een studie
64

 van 2010 heeft de CREG een analyse uitgevoerd van het op federaal niveau 

ingevoerde systeem dat Elia verplicht om de groenestroomcertificaten voortvloeiend uit de 

productie van elektriciteit aan de hand van hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld door 

middel van zonnepanelen, onshore windmolens, waterkracht en biomassa, tegen een 

gewaarborgde prijs op te kopen. De CREG besloot toen al dat de ondersteuning van de 

onshore hernieuwbare energiebronnen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Gewesten 

viel en dat dit systeem buiten het bevoegdheidskader van de federale overheid lag.  

De CREG heeft in 2010 en 2011 verschillende concrete voorstellen gedaan aan de federale 

overheid teneinde dit probleem te verhelpen. In haar voorstellen
65

 van koninklijk besluit tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen, heeft de CREG ook in 2012, opnieuw herhaald dat de federale 

ondersteuning, via Elia, van onshore hernieuwbare energiebronnen uit het koninklijk besluit 

van 16 juli 2002 moet worden geschrapt. 

Via het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 

juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals gepubliceerd op 16 januari 2013, wordt 

de federale ondersteuning van onshore hernieuwbare energiebronnen geschrapt voor alle 

installaties in gebruik genomen na 1 augustus 2012. 

 

                                                 
64

 Studie (F)100415-CDC-961 over de vraag tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit 
van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit  opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen, op kwalitatieve warmtekrachtinstallaties aangesloten op het federaal 
transmissienet. 
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 Voorstel  (C)120801-CDC-1179 van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen en Voorstel (C)121220-CDC-1218 van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen 



77 / 143 

65) 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 

 

De Belgische Staat heeft aan de Europese commissie een verslag overhandigd over de 

economische evolutie van de invoering van slimme meetsystemen in België, 

overeenkomstig Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG. Deze Richtlijnen laten de 

Lidstaten toe de invoering van slimme meetsystemen die de actieve deelname van de 

verbruikers in de markt voor de levering van elektriciteit bevorderen, ondergeschikt te maken 

aan een economische evaluatie op lange termijn waarvan de conclusies voor 

3 september 2012 moesten worden bekendgemaakt. De interpretatieve nota van de 

Europese commissie omtrent deze Richtlijnen, die dateert van 22 januari 2010, stelt dat 

indien de economische evaluatie op lange termijn positief is, 80 % van de verbruikers zullen 

moeten beschikken over slimme meetsystemen en dat indien de Lidstaat geen economische 

evaluatie op lange termijn heeft uitgevoerd, hij tevens 80 % van de verbruikers zal moeten 

uitrusten met slimme meetsystemen. 

In België werd het verslag van de economische evaluatie op lange termijn opgesteld door de 

Overleggroep Staat-Gewesten voor de energie, CONCERE/ENOVER genaamd. Deze geeft 

voor elk gewest de evaluaties weer omtrent de kosten en de voordelen in verband met de 

plaatsing van slimme meetsystemen, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden 

eigen aan de gewestelijke energiemarkt en dit voor verschillende scenario’s. De resultaten 

van de evaluatie in de drie gewesten zijn negatief, wat erop wijst dat niet wordt voldaan aan 

de voorwaarden voor de invoering in België van slimme meetsystemen ten belope van 80% 

in 2020. De studies over de plaatsing van slimme systemen worden echter vervolgd omdat 

talrijke vragen hieromtrent nog het voorwerp uitmaken van studies en afhangen van de 

richting gegeven door de Europese commissie, onder andere op het vlak van bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 
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Via haar studie66 over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen voert de CREG 

een afzonderlijke analyse van de bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 

die door de leveranciers aan hun klanten worden aangerekend. De door de leveranciers 

aangerekende kosten voor hun verplichtingen inzake het gebruik van hernieuwbare energie 

en warmtekrachtkoppeling zijn sterk verschillend afhankelijk van de onderscheiden 

leveranciers. In de loop van 2012 werd zowel in de federale als in de Vlaamse regelgeving 

voorzien in de bijkomende controle door de regulator op de doorrekening van dergelijke 

kosten.  

Artikel 20 quater van de elektriciteitswet voorziet dat de leveranciers ten hoogste de 

werkelijke kost van de gewestelijke verplichtingen inzake groenestroomcertificaten of 

warmtekrachtcertificaten kan doorrekenen aan de eindafnemers en hij daarbij enkel mag 

rekening houden met de marktprijs van de certificaten en met een forfaitaire transactiekost. 

De inwerkingtreding van deze nieuwe controlebevoegdheid van de CREG hangt echter af 

van het vastleggen van de forfaitaire transactiekost die door de leveranciers kan worden 

aangerekend. De forfaitaire transactiekost wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd, na advies 

van de CREG. Op 7 november 2012 ontving de CREG een brief van de Staatssecretaris met 

de vraag hem een advies over de forfaitaire transactiekost over te maken. Teneinde een 

degelijk advies uit te brengen heeft de CREG per brief van 15 november 2012 aan de 

Staatssecretaris een ontwerp van Koninklijk besluit met een aantal concrete 

voortstellen/criteria waaraan de transactiekost moet voldoen overgemaakt. Van zodra de 

CREG een ontwerp van koninklijk besluit of minstens een voorstel inzake de criteria 

waaraan de transactiekost dient te voldoen heeft ontvangen, kan zij hierover een advies 

uitbrengen. 
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REMIT67 is in werking getreden op 28 december 2011. In 2012 bevatten de acties op dit 

domein voornamelijk voorbereidende werkzaamheden. Dit gebeurde hoofdzakelijk binnen de 

Market Integrity & Transparency Working Group (MIT WG) van ACER en de drie Task 

Forces (monitoring, surveillance & IT) die onder deze WG vallen. De CREG werkte actief 

mee binnen de WG, in het bijzonder bij het opstellen van het registratieformulier 

(goedgekeurd en gepubliceerd op 26 juni 2012 op de website van ACER) dat door de 

marktspelers in de toekomst zal moeten ingevuld worden. Op 2 mei 2012 werd binnen de 

Algemene Raad van de CREG een informatiesessie in zake REMIT georganiseerd.  

In september 2012 publiceerde de CREG haar studie68 over de in Belgisch recht te nemen 

maatregelen ter uitvoering van REMIT en werden contacten gelegd met de FOD Economie 

(verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de wetteksten) en het FSMA (financiële 

autoriteit) in het kader van een mogelijke samenwerking, voorzien door REMIT.  

Voor 2012 heeft de CREG zijn objectieven bereikt maar de implementatie van REMIT is een 

ongoing proces waarbij verschillende externe factoren (vb.: werkingsmiddelen van ACER, 

ontwikkelingen binnen de EU financiële wetgeving, …) de snelheid van de realisaties 

bepalen. De CREG zal in 2013 verder actief blijven meewerken binnen de MIT WG en zal er 

op toezien dat de noodzakelijke aanpassingen aan de elektriciteitswet en gaswet worden 

gemaakt zodanig dat zij over de bevoegdheden beschikt die vereist zijn om haar taken in het 

kader van REMIT te kunnen vervullen. 
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 Verordening (EU) 1227/2011 van het Europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende de 
integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie 
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Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 
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Sinds april 2012 publiceert de CREG maandelijks een overzicht en evolutie van de 

elektriciteits- en gasprijzen voor residentiële klanten en KMO’s op haar website. Enerzijds 

geeft deze publicatie een overzicht per gewest van de beschikbare actieve producten en, 

anderzijds, vergelijkt ze de Belgische all-in prijzen en energiecomponent met die van de 

buurlanden. 

Wat betreft de levering aan residentiële klanten en KMO’s voorzien de elektriciteitswet en de 

gaswet sinds de wet van 8 januari 2012 dat de CREG voor elke leverancier die in België 

actief is en voor elk variabel typecontract alsook voor elk nieuw typecontract in samenspraak 

met deze leverancier, een gegevensbank samenstelt teneinde de berekeningswijze van de 

variabele energieprijzen op te nemen, onder andere de indexeringsformules en –parameters 

die ze gebruiken. 

Naast de variabele componenten herneemt deze gegevensbank ook alle producten met een 

vaste energiecomponent. 

De wet van 8 januari 2012 voorziet tevens dat de CREG voortdurend de energiecomponent 

voor de levering van elektriciteit en gas aan de residentiële eindverbruikers en aan de 

KMO’s vergelijkt met het gemiddelde van de energiecomponent in de buurlanden. 

In het kader van haar algemene controletaken, en in het bijzonder in het kader van de 

vangnetregulering, heeft de CREG een permanente gegevensbank opgesteld met de 

energieprijzen in de buurlanden (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk). De 

methodologie uitgewerkt door het consultancykantoor Frontier Economics vormde 

hieromtrent een referentiekader. In de loop van het jaar heeft de CREG de methodologie 

verfijnd. Naast de energiecomponent volgt de CREG ook maandelijks de Belgische all-in-

prijzen (totaalfactuur) alsook die van de buurlanden op. 
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De prijsvergelijkingsmodules (PVM) voor het gas en de elektriciteit op de Belgische 

energiemarkt zijn sinds enkele jaren online beschikbaar. De PVM’s vormen een belangrijk 

communicatiemiddel tussen de klant en de leverancier en zorgen voor een level playing field 

voor de grote en kleinere marktspelers, die niet over dezelfde communicatie- en 

reclamebudgetten beschikken. 

De studie69 uitgevoerd op initiatief van de CREG beschrijft de verschillende soorten PVM’s 

aanwezig op de Belgische energiemarkt, namelijk de PVM’s van de gewestelijke regulatoren 

(BRUGEL, de VREG en de CWaPE), die voornamelijk worden gekenmerkt door hun 

neutrale en niet-commerciële aard, maar ook de PVM’s die voortvloeien uit privé-initiatieven 

(MonEnergie, Aanbieders.be, Test-Aankoop, enz.) die de bezoeker meestal de ruimste 

keuze aan zoekmogelijkheden bieden. De studie maakt een lijst van tien basiscriteria die 

door de PVM’s moeten worden nageleefd en die, volgens de CREG, de basis vormen van 

een kwaliteitsvolle PVM. Naarmate een PVM op toereikende wijze aan verschillende criteria 

voldoet, zal het module de verbruiker toelaten betere keuzes te maken wanneer hij van 

leverancier verandert. Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de PVM’s worden 

geconfronteerd, is de versterking van de resultaten van de simulatie, wat mogelijk is indien 

men in de simulatie rekening houdt met de gemiddelde waarden van de verschillende 

indexeringsparameters van de afgelopen twaalf maanden. De studie werd behandeld door 

de Werkgroep Prijscomponenten van de Algemene Raad in februari 2013. 

70) Een charter voor goede praktijken opstellen voor prijsvergelijkingswebsites 

voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s  

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 december 2012 een ontwerp van beslissing uitgewerkt met betrekking tot 

een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas 

voor residentiële gebruikers en KMO’s. Het charter is gebaseerd op de criteria beschreven in 

bovenvermelde studie waaraan een kwaliteitsvolle prijsvergelijker zou moeten voldoen. 
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 Studie (F) 120927-CDC- 1177 over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt - een overzicht 
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Het is gericht tot alle dienstverleners, of zij nu organisaties van publiek recht of van privaat 

recht zijn, aangezien de modaliteiten en de levering van informatie aan de gebruiker 

gelijkaardig moeten zijn, ongeacht het soort gebruikte prijsvergelijker. 

De dienstverleners kunnen dit charter vrijwillig ondertekenen en zich er op die manier toe 

verbinden de goede praktijken na te leven. De prijsvergelijkingswebsite zal dan aangeven of 

het charter werd ondertekend door naar de tekst van het charter te verwijzen. Indien de 

dienstverlener het charter heeft ondertekend en achteraf blijkt dat hij de bepalingen van het 

charter niet naleeft, dan zijn de sancties voorzien in de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming van toepassing. 

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

gasbeurzen bestuderen 

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

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat twee acties volledig werden verwezenlijkt en 

dat één actie betere resultaten dan verwacht heeft opgeleverd. 
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71) De markten bestuderen op het vlak van productie/invoer, interconnecties, 

groothandelsmarkt, balancing en verbruik 

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 gas betreft, is de studie
70

 van de CREG over de groothandelsmarkt voor gas en de 

voorzieningszekerheid en liquiditeit in België, is mede bedoeld als bijdrage voor het 

noodplan en het preventief actieplan dat de bevoegde instantie voor 

bevoorradingszekerheid (met name de AD Energie) moet opstellen tegen het einde van 

2012. De studie geeft aan dat een goed werkende groothandelsmarkt voor gas een 

belangrijke bijdrage levert voor de bevoorradingszekerheid van gas in België. Dit sluit echter 

niet uit dat een overheidsbeleid ter vrijwaring van de bevoorradingszekerheid nodig is om in 

te kunnen grijpen op momenten dat de marktwerking niet meer in staat is om de essentiële 

gasleveringen te waarborgen. 

Wat elektriciteit betreft, ontvangt de CREG maandelijks 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. Deze 

kan resulteren in een ad hoc studie. 

Eind mei 2012 heeft de CREG de studie
71

 gemaakt over de recurrente monitoring van de 

werking van de groothandelsmarkt in 2011. In deze studie werd ook de evolutie van de 

groothandelsprijzen geïntegreerd. De recurrente monitoringsstudie bevat sinds 2012 ook de 

evolutie van de groothandelsprijzen.  

72) 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 

 

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 

                                                 
70

 Studie (F)121115-CDC-1201 van de CREG van 15 november 2012 over ‘hoe een goed werkende 
groothandelsmarkt voor gas de basis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België’. 
71

 Studie (F)120531-CDC-1153 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor 
elektriciteit – monitoringrapport 2011 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1050FR.pdf


84 / 143 

marktgedrag. Dit gebeurt overwegend in het kader van regionale of crossregionale 

initiatieven waar ook regulatoren van andere landen aan deelnemen.  

Zoals in het verleden vond in 2012 ook geregeld uitwisseling van informatie plaats tussen de 

betrokken regulatoren. Zo heeft de CREG intens samengewerkt met de Energiekamer van 

Nederland in verband met de berekening van de interconnectiecapaciteit op de Belgisch-

Nederlandse grens. Dit is een verder gevolg van de CREG-studie
72

 over de relatie tussen de 

fysische en de commerciële interconnectiecapaciteit op de Belgische elektriciteitsgrenzen. 

Eind 2012 hebben Elia en TenneT beslist om de maximale interconnectiecapaciteit op de 

Belgisch-Nederlandse grens te verhogen met 100 MW in day-ahead en nog eens 200 MW in 

intra-day. De CREG zal samen met de Nederlandse regulator het dossier van de berekening 

van de interconnectiepcaciteit verder opvolgen en trachten om in 2013 te komen tot een 

optimale berekening van de interconnectiecapaciteit. 

73) 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 

 

De implementatie van het nieuwe gasvervoer- en marktmodel, dat van start ging op 1 

oktober 2012, bracht ook wijzigingen met zich mee inzake het handelsplatform/beurs waarop 

marktdeelnemers zowel bilateraal via OTC als anoniem in België gas kunnen verhandelen. 

(ZTP).  

Met het oog op de bewerkstelling van de continuïteit, werd in het entry/exit model een 

virtuele hub gecreëerd die via de verhandeling van enkele wel gedefinieerde producten 

dienst doet als nationaal balanceringspunt en als belangrijk handelsplatform voor 

marktpartijen die actief zijn in de Zeebrugge regio. De bestaande Zeebrugge hub werd als 

dusdanig geïntegreerd als fysisch product op de ZTP. Bestaande marktdeelnemers 

behielden niet alleen hun posities maar kregen bijkomende functionaliteiten ter 

ondersteuning van de Belgische marktwerking. Fluxys Belgium draagt hiertoe ook haar 

steentje bij door actief gas te verhandelen op de beurs, maar enkel indien het evenwicht van 

het gasvervoerssysteem dient ondersteund te worden. Het platform wordt uitgebaat door 

Huberator en de beurs is in handen van APX-ENDEX. 
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 Studie (F)111208-CDC-1129 over de relatie tussen de fysische en commerciële interconnectiecapaciteit op de 
Belgische elektriciteitsgrenzen 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1129NL.pdf
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Door de introductie van een Entry/Exit systeem met virtueel ZTP handelsplatform, stelt 

België zich als een volwaardige handelsplaats op tussen de grote ons omringende 

handelsplaatsen in Noordwest Europa. Tijdens de eerstvolgende evaluatie van het nieuwe 

model in 2013, zullen bijkomende maatregelen worden onderzocht om de liquiditeit op de 

ZTP verder te ondersteunen. 

Doelstelling nr. 13: Toezicht houden op de bevoorradingszekerheid 

en op de gas- en elektriciteitsmarkt 

Op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan 2012 dekte deze doelstelling twee 

acties. Een terugkerende actie ontbrak echter in het beleidsplan van de CREG voor 2012, te 

weten “ Meewerken aan de publicatie van de vier Belgische regulatoren met 

betrekking tot de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België”. De CREG 

heeft op eigen initiatief één bijkomende actie ondernomen. 

Na afloop van het jaar 2012 stelt de CREG vast dat de drie oorspronkelijk vastgelegde 

acties volledig werden verwezenlijkt. De bijkomende actie werd door de CREG 

verwezenlijkt, maar kon niet worden voltooid omwille van externe elementen. 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 

74) De behoeften inzake elektriciteit, gas en infrastructuur op lange termijn voor de 

Belgische markt 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 

 

Wat elektriciteit betreft, voorziet het regeerakkoord van december 2011 in de uitwerking van 

een uitrustingsplan voor nieuwe productiecapaciteit om de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit van het land op korte, middellange en lange termijn te verzekeren. De CREG 

ontving van de FOD Economie een gedeeltelijk tussentijds vertrouwelijk “rapport over de 

productiemiddlen voor elektriciteit 2012-2017 en aanbevelingen”. De CREG heeft over dit 

rapport een studie73 gemaakt, welke aan de Staatssecretaris en aan de FOD Economie werd 

overgemaakt. 

De CREG heeft op 2 mei 2012 van de Staatssecretaris voor Energie het mandaat verkregen 

om als tweede permanente vertegenwoordiger van België in de Europese “Gas Coordination 

Group” haar taken verder te vervullen. Zij voert haar taken uit naast de AD Energie die 

optreedt als de bevoegde instantie voor de bevoorradingszekerheid. De « Gas Coordination 

Group » komt op regelmatige tijdstippen bijeen en staat in voor de uitvoering van 

Verordening (EU) Nr. 994/2010. De CREG poogt met haar aanwezigheid een harmonie te 

verkrijgen tussen de vrije marktwerking voor gas (de CREG is de toezichthouder) en het 

waarborgen van bevoorradingszekerheid (AD Energie is de bevoegde instantie). Een 

deelname van beide instanties aan deze Europese coördinatiegroep kan enkel maar ten 

goede komen van de doelstellingen van bevoorradingszekerheid waarbij maximaal gerekend 

wordt op de vrije marktwerking en indien van overheidswege opgetreden moet worden dat 

dit optreden zo minimaal mogelijk verstorend is voor de marktwerking. 
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 Studie (F)120621-CDC-1164 over het eerste deel van het tussentijds rapport van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie (Algemene Directie Energie) over de productiemiddelen voor elektriciteit 2012-2017 en 
aanbevelingen 
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75) Een permanente gegevensbank opstellen en de markten 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 opstelling van de gegevensbank bestaat uit 

verschillende stappen: de analyse van de structuur, de oplading van de gegevens en de 

ontwikkeling van instrumenten om de gegevens te gebruiken. Deze laatsten kunnen worden 

ondergebracht in twee categorieën: de instrumenten bestemd voor de terugkerende 

toepassingen en die gewijd aan de “ad hoc”-toepassingen. Voor de uitvoering van de 

gegevensbank werd gekozen voor het SAS-softwareprogramma. De geëxtraheerde 

gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld van andere softwareprogramma’s 

zoals MS-Excel of Matlab. Het is de bedoeling om alle gegevens van het datawarehouse ter 

beschikking te stellen. Dit project laat toe aan het personeel van de CREG om veel 

gemakkelijker toegang te hebben tot de gegevens in het kader van de monitoring en van de 

rapporten en studies. 

Vandaag zijn bijna alle gegevens opgenomen in de gegevensbank, met name de gegevens 

in verband met de balancing, Belpex, EEX, APX, interconnecties, productie-eenheden, 

elektriciteitsprijzen, gasprijzen, steenkoolprijzen, olieprijzen en CO2-prijzen, 

weersomstandigheden, windenergie, de elektriciteitsproductie, afnames (DNB en grote 

industriële afnemers), wisselkoersen, de inflatie, de ZIG-gegevens, de Huberator, TTF, de 

Heren en Henry Hub, het vervoer van gas en tot slot de toegangsregisters. 

De gegevenspakketten die reeds in de gegevensbank zitten, worden regelmatig bijgewerkt 

eens de CREG de laatst beschikbare gegevens ontvangt. 77 % van de gegevens wordt 

vandaag automatisch en dagelijks bijgewerkt en 13 % van de gegevens wordt maandelijks 

bijgewerkt. De overige gegevens (10 %) worden handmatig bijgewerkt. 
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76) 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 

 

In samenwerking met de gewestelijke regulatoren heeft de CREG de rol van coördinator 

gespeeld en heeft ze het persbericht74 over de ontwikkeling van de markt voor de levering 

van elektriciteit en gas in België en in de verschillende gewesten gepubliceerd. Het doel van 

deze publicatie blijft sinds de eerste publicatie in april 2005 onveranderd: de regulatoren 

willen de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk 

transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in 

België en in de drie gewesten. 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

voor 2012:  

77) Een studie uitvoeren over de vergoedingsmechanismen van de capaciteit 

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 op eigen initiatief een studie
75

 uitgevoerd over de vergoedingsmechanismen 

voor de capaciteit teneinde de vergoedingsmechanismen voor de productiecapaciteit die in 

verschillende landen van kracht zijn of momenteel worden onderzocht, te bestuderen en er 

lering uit te trekken voor de Belgische elektriciteitsmarkt. 

De CREG is eind 2012 ook actief beginnen deelnemen aan een work stream die 

gezamenlijk door ACER en CEER werd opgericht in verband met de impact van de invoering 

van gedifferentieerde mechanismen over de werking van de interne elektriciteitsmarkt 
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 De ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België - Jaar 2011 
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 Studie (F)121011-CDC-1182 betreffende de vergoedingsmechanismen voor de capaciteit 
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4.5  TAKEN MET BETREKKING TOT DE OPENBARE 

DIENSTVERPLICHTINGEN (ODV), DE WINDMOLENS IN 

DE NOORDZEE EN DE SAMENWERKING MET ANDERE 

INSTELLINGEN 

Dit vijfde activiteitendomein van de CREG dekt de drie volgende 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 2012 dekte deze doelstelling vijf acties. 

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat twee acties volledig werden verwezenlijkt, 

dat één actie verwezenlijkt werd wat betreft de CREG, maar niet kon worden voltooid 

omwille van externe elementen, dat één actie betere resultaten heeft opgeleverd dan 

verwacht en dat één actie zonder voorwerp bleek te zijn.  
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78) 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. In toepassing van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 heeft zij ook de 

referentieprijzen die aan de basis van de berekening van de schuldvordering liggen, 

berekend en aan de leveranciers meegedeeld. 

79) 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 haar studie76 over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen heeft de CREG eens te 

meer de nadruk gelegd op de problemen in verband met de uitvoering van de koninklijke 

besluiten van 21 januari 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van 

de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de 

elektriciteits- en de gasmarkten en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.  

De koninklijke besluiten voorbereid door de CREG teneinde de problemen te verhelpen, 

werden op 29 maart 2012 goedgekeurd. De CREG heeft in die zin actief samengewerkt met 

de Ministers belast met dit dossier. Deze besluiten voeren een nieuwe berekeningswijze in 

voor het referentietarief op basis waarvan de leverancier zijn schuldvordering berekent 

alsook het principe van een jaarlijkse schuldvordering, de afschaffing van de administratieve 

kosten en de mogelijkheid om de schuldvorderingen uit het verleden in verhouding tot de 

geldige attesten voorgelegd door de leveranciers te betalen. Door rekening te houden met 

een referentietarief worden alle leveranciers op voet van gelijkheid behandeld (voorheen 

kreeg een leverancier met dure tarieven meer terugbetaald dan een leverancier met 

competitieve tarieven). De CREG heeft aan de leveranciers een circulaire overgemaakt 

waarin de praktische modaliteiten van toepassing worden verduidelijkt en heeft al hun 

vragen beantwoord. 
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 Studie (F)120131-CDC-1134 over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen 
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Dankzij de uitvoering van deze koninklijke besluiten kon het bedrag van de component 

“Beschermde klanten” van de federale bijdrage bestemd voor de bevoorrading van de 

fondsen aanzienlijk worden verminderd en konden de schuldvorderingen uit het verleden 

worden vereffend. 

In 2012 is de CREG overgegaan tot de controle van de schuldvorderingen met betrekking tot 

het vierde kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van 2012 en van de betaling van de 

schuldvorderingen, zoals de wet het voorziet. 

80) 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 

 

Zoals elk jaar was de CREG op ononderbroken wijze belast met het strenge financiële, 

boekhoudkundige en extraboekhoudkundige beheer van de zes elektriciteitsfondsen en de 

vier gasfondsen van kracht in 2012. Te gepasten tijde en naargelang de middelen 

beschikbaar in de fondsen die ze beheert, heeft de CREG aan de begunstigden van deze 

fondsen hun respectievelijke trimestriële, jaarlijkse of punctuele behoeften gestort. 

Bovendien heeft de CREG gewaakt op de goede werking van het stelsel voor de heffing van 

de federale bijdrage. 

Zoals in het verleden al het geval was, heeft de CREG dagelijks de fondsen opgevolgd op 

het vlak van gebruik en van bevoorrading aan de hand van de wettelijke middelen waarover 

zij beschikte. In 2012 werden verschillende wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot 

het fonds “Broeikasgassen”, “Beschermde klanten” en “Verwarmingspremie”. Bijgevolg heeft 

de CREG dus meermaals de eenheidstoeslagen van deze verschillende componenten die in 

functie van de wijzigingen werden herberekend, moeten publiceren. Deze talrijke wijzigingen 

hebben de heffing van de federale bijdrage en hun beheer door de CREG nog ingewikkelder 

gemaakt 

In 2012 stelde de CREG net zoals voor de twee voorbijgaande jaren een tekort vast van de 

inkomsten van de federale elektriciteitsbijdrage. Hieruit volgt dat de bevoorrading van de 

verschillende fondsen die de CREG beheerde, niet volstond om de jaarlijkse noden van 

sommige van deze fondsen te dekken. De storting aan ONDRAF werd bijvoorbeeld beperkt 

tot het bedrag verschuldigd voor het eerste trimester van 2012. Het fonds 

“Verwarmingspremie” werd op 21 januari 2012 definitief opgeheven. Op verzoek van de 
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wetgever werden de bedragen bestemd voor de bevoorrading van de fondsen 

“Broeikasgassen” en “Beschermde klanten” vervolgens op 1 april 2012 verlaagd. 

In tegenstelling tot de elektriciteit hebben de inkomsten van de federale bijdrage voor het 

gas alle jaarlijkse noden verwacht voor het boekjaar 2012 gedekt. Op 1 april 2012 werd het 

fonds “Verwarmingspremie” definitief opgeheven en werd het jaarlijkse bedrag bestemd voor 

de bevoorrading van het fonds “Beschermde klanten” verminderd. 

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 2012 in verband met de vrijstelling en de degressiviteit hebben 

toegekend aan hun klanten. Na de coherentie te hebben gecontroleerd, heeft de CREG de 

bedragen hieromtrent die haar werden gevraagd, terugbetaald. 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 wat betreft de groene elektriciteit en de degressiviteit die uiteindelijk een goede 

afloop hebben gekend dankzij de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen 

inzake energie. Bovendien heeft het geschil betreffende de wijze van toepassing van de 

vrijstelling en dus van de terugbetaling ervan door de CREG, in het kader waarvan zij al 

verschillende jaren de confrontatie aanging met twee leveranciers, geleid tot een arrest van 

het Hof van Beroep van Brussel ten voordele van deze twee leveranciers. Dit heeft geen 

rechtstreekse invloed op de fondsen. 

In september 2012 heeft de CREG schriftelijk de aandacht getrokken van de 

Staatssecretaris op de problemen die zich voordoen naar aanleiding van de inwerkingtreding 

van het nieuwe vervoersmodel voor het gas op 1 oktober 2012. In dit schrijven wijst de 

CREG over het algemeen op het probleem van het gebrek aan traceerbaarheid van het 

gasverbruik onderworpen aan de federale bijdrage. 

Conform haar prerogatieven heeft de CREG de waarden van de federale elektriciteits- en 

gasbijdrage voor 2013, met inbegrip van de waarden van hun respectieve componenten en 

rekening houdend met de berekeningen van de impact van de wijzigingen doorgevoerd door 

bovengenoemde wet van 27 december 2012, berekend en vervolgens op haar website 

gepubliceerd. 

De bestemming van de beschikbare middelen in sommige fondsen die in onbruik zijn 

geraakt maar die nog steeds door de CREG worden beheerd, kon in 2012 niet worden 
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afgerond als gevolg van factoren buiten de CREG. De wet van 8 januari 2012 heeft de 

fondsen “Verwarmingspremie” en “Inkomstenderving van de gemeenten” wel afgeschaft, 

maar het is aan de Koning om de modaliteiten inzake de bestemming van het saldo van de 

afgeschafte fondsen te bepalen. Er werd een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging 

van de modaliteiten voor het fonds “Verwarmingspremie” opgesteld, maar deze moet nog 

worden goedgekeurd door de Raad van State. Er werd echter geen enkel ontwerp van 

koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten voor het fonds “Inkomstenderving van 

de gemeenten” opgesteld. Bijgevolg wacht de CREG op de nodige wetswijzigingen 

waarmee zij alle in de twee bovengenoemde fondsen samengevoegde en vastgelegde 

middelen zal kunnen aanwenden. 

81) 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 is waakzaam gebleven ten 

opzichte van de evolutie van de wetgeving hieromtrent en is bereid, zoals in het verleden 

reeds het geval was, het strenge financiële, boekhoudkundige en extraboekhoudkundige 

beheer van elk nieuw fonds op zich te nemen. In 2012 werd echter geen enkel koninklijk 

uitvoeringsbesluit in die zin genomen, of het nu is voor het fonds “Prospectieve studie gas” 

voorzien door de gaswet of het fonds “Reële nettokosten van de ODV’s” voorzien door de 

elektriciteitswet. Bij gebrek aan goedkeuring van de vereiste koninklijk besluiten konden de 

oprichting van deze fondsen en het beheer ervan door de CREG niet worden 

geconcretiseerd. Zodra de vereiste wettelijke bepalingen betreffende het beheer van nieuwe 

fondsen zijn goedgekeurd, zal de CREG de nodige maatregelen nemen. 

82) Officieren van gerechtelijke politie benoemen 

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 had reeds in 2011 een nota uitgewerkt waarin de bevoegdheden van haar 

inspecteurs juridisch werden onderzocht teneinde hen op hun taak voor te bereiden. Naar 

aanleiding hiervan werden een aantal onvolkomenheden vastgesteld in het wettelijk kader.  

Zo laat geen enkele wetsbepaling de inspecteurs van de CREG toe om een rechterlijke 

toestemming te bekomen voor een huiszoeking, hetgeen nochtans een noodzakelijke 
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voorwaarde is voor de geldigheid van dergelijke onderzoeksdaden. Ook inzake a posteriori 

rechterlijk toezicht op de onderzoeksdaden van de inspecteurs is er een wettelijke lacune. 

Gezien het belang van de vastgestelde onvolkomenheden, acht de CREG het voorbarig om 

een interne opleiding te organiseren of overleg te plegen met het parket-generaal te Brussel. 

Elke gelegenheid wordt te baat genomen om de verantwoordelijken te wijzen op de 

noodzaak van een wetswijziging. Onder meer in de studie
77

 over de uitvoering van de 

REMIT-verordening kwam deze problematiek uitgebreid aan bod. Formeel zijn de 18 

inspecteurs volledig klaar om op te treden (abstractie makend van het gebrekkige wettelijk 

kader waarin zij hun bevoegdheden zouden uitoefenen).  

 

Doelstelling nr. 15: De taken met betrekking tot domeinconcessies, 

garanties van oorsprong en offshore groenestroomcertificaten 

verzekeren 

 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2012, dekte deze doelstelling vijf acties.  

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat drie acties volledig werden verwezenlijkt en 

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

voltooid omwille van externe elementen. 

 

                                                 
77

 Studie (F)120906-CDC-1168 over de in Belgisch recht te nemen maatregelen ter uitvoering van verordening 
(EU) nr. 1227/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie. 
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83) De contracten betreffende de aankoop van offshore groenestroomcertificaten 

tussen de producenten en Elia 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 CREG ontving in 2012 van ELIA een voorstel van contract voor de aankoop van 

groenestroomcertificaten van Northwind. De CREG heeft het aankoopcontract tussen Elia 

en Northwind goedgekeurd
78

. De goedkeuring van het aankoopcontract is voor de betrokken 

domeinconcessiehouder een belangrijk element in het proces om tot een financial close te 

komen. Voor vier van de zeven toegekende domeinconcessies heeft de CREG tot op heden 

nog geen aankoopcontract voor groenestroomcertificaten goedgekeurd. 

In het kader van de analyse van het aankoopcontract werd opgemerkt dat een recente 

wijziging aan art. 7 van de elektriciteitswet tot gevolg had dat de wet in tegenspraak was met 

het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Een strikte naleving van de wet zou leiden tot een 

toekenning van minder groenestroomcertificaten voor de betrokken 

domeinconcessiehouders. De Staatssecretaris werd hiervan op de hoogte gebracht en op 

vraag van de CREG werd tegen eind 2012 een wetswijziging doorgevoerd waardoor het 

euvel verholpen werd.  

84) Aan de Staatssecretaris een voorstel voorleggen over de waarde van de toeslag 

voor offshore groenestroomcertificaten 

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 moet jaarlijks aan de Staatssecretaris een voorstel bezorgen voor de waarde van 

de ‘federale toeslag groene stroomcertificaten’ die Elia moet innen om haar netto kosten te 

dekken die samenhangen met haar verplichting tot aaankoop tegen een gegarandeerde prijs 

van de groenestroomcertificaten die de producenten van offshorewindenergie aan de 

netbeheerder aanbieden. Omdat geen van de gewesten deze certificaten erkent als 

bruikbaar voor de gewestelijke certificatenverplichtingen, worden deze alle aan Elia 

aangeboden. 

 

                                                 
78 Beslissing (B)120510-CDC-1152 betreffende de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het 
aankopen van groenestroomcertificaten tussen de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR en de N.V. NORTHWIND. 
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De CREG heeft op 29 november 2012 haar voorstel voor de waarde van deze toeslag in 

2013 aan de Staatssecretaris bezorgd. De Staatssecretaris heeft de voorgestelde waarde 

ervan bevestigd in zijn Ministerieel besluit terzake van 21 december 2013. 

85) De groenestroomcertificaten uitreiken en de gegevensbank voor de offshore 

groenestroomcertificaten beheren 

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 2012 werden maandelijks groenestroomcertificaten toegekend voor de netto-

geproduceerde elektriciteit door de gecertificeerde windmolens van C-Power (30,9 MW in 

januari 2012; 215,4 MW eind december 2012) en Belwind (165 MW). In 2012 heeft C-Power 

zijn windmolenpark uitgebreid met 30 bijkomende windmolens van elk 6.15 MW. Voor elke 

bijkomende windmolen werd een aanvraag tot toekenning van groenenstroomcertificaten 

aan de CREG gericht. De CREG heeft hierover een beslissing
79

 genomen in 2012 die 

betrekking heeft op 29 van de 30 windmolens. Door deze beslissing kan C-Power 

maandelijks groenestroomcertificaten aanvragen voor de netto-geproduceerde elektriciteit 

door de betrokken windmolens. Bovendien werd het luik in het jaarrapport van de CREG 

betreffende de offshore elektriciteitsproductie uitgebreid. De uitbreiding van het 

windmolenpark van C-Power, heeft ook aanleiding gegeven tot een aanpassing van het 

berekeningsmodel van de groenestroomcertificaten en tot een aanpassing van de manier 

van overdracht van data tussen C-Power en de CREG.  

De validering van de netto geproduceerde elektriciteit door de CREG en de toekenning van 

de groenestroomcertificaten verloopt snel en efficiënt, voor zover de data die aan de CREG 

worden aangeleverd volledig en correct zijn. De gegevensbank van de CREG in verband 

met de offshore groenestroomcertificaten is volledig operationeel en online beschikbaar voor 

de offshore energieproducenten en voor ELIA. Na goedkeuring door de CREG van de 

toekenning van de certificaten aan de producent, wordt zijn rekening gecrediteerd voor de 

certificaten die zo worden verkregen en wordt hem automatisch een elektronisch bericht 

gestuurd teneinde hem te informeren over de opstelling van de certificaten. In het kader van 

de verkoop van de certificaten door de producent worden de certificaten automatisch 

overgedragen van zijn rekening naar de rekening van ELIA en wordt automatisch een 

elektronisch bericht gestuurd naar de betrokken partijen om hen op de hoogte te brengen 

van de transactie. 

                                                 
79

 Ontwerpbeslissing (B)121003-CDC-1181 en eindbeslissing (B)121018-CDC-1181 over de aanvraag van C-
Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windturbines A4 ; 
A5 ; A6 ; A7 ; B2, C2, E1, E2, E3, E4, E5,F1, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, I1, I2, I3, I4, I5, J1 en J2 
op de Thorntonbank. 
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86) Garanties van oorsprong uitreiken voor de elektriciteit uit offshore windenergie 

en de gegevensbank voor deze garanties van oorsprong beheren 

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 2012 heeft de CREG op vraag van de Staatssecretaris een afzonderlijk voorstel
80

 van 

koninklijk besluit (buiten het koninklijk besluit van 16 juli 2002) voor de instelling van een 

mechanisme voor toekenning van garanties van oorsprong opgemaakt. Het koninklijk besluit 

dat de CREG de bevoegdheid zou moeten geven om garanties van oorsprong uit te reiken 

voor de in het net geinjecteerde elektriciteit afkomstig van de offshore windmolens, werd nog 

niet genomen. 

87) De aanvragen voor tussenkomst in de financiering van de zeekabelverbinding 

voor offshore windmolenparken 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 

 

In 2012 heeft de CREG zich moeten uitspreken over de financiering van de onderzeese 

kabels. In een beslissing81 van 22 maart 2012 werd de tussenkomst van de netbeheerder in 

de kost van de onderzeese kabel alsook van de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en 

de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore windturbinepark 

op de Bank zonder Naam vastgelegd op 25 miljoen euro, wat het wettelijk maximum is. 

Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van de indiening van een dossier door 

Northwind, die houder is van een domeinconcessie op de Bank zonder Naam. 

 

                                                 
80

 Voorstel (C)120329-CDC-1148 van koninklijk besluit tot instelling van een systeem voor de toekenning van 
garanties van oorsprong voor elektriciteit 
81

 Beslissing  (B)120322-CDC-1146 betreffende de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in 
aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de 
aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het 
offshore windturbinepark op de Bank zonder Naam” 
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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.  

Na afloop van 2012 stelt de CREG vast dat deze vier acties volledig werden 

verwezenlijkt. 

 

88) De niet-vertrouwelijke akten van de CREG publiceren en meedelen 

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 dit de vorige jaren reeds het geval was en teneinde enerzijds 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 website. Bovendien brengt de CREG de personen die het wensen rechtstreeks op 

de hoogte van de publicatie van haar akten aan de hand van haar nieuwsbrief. 
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89) De vragen en vragenlijsten beantwoorden 

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 blijft vrijwillig de vragen die haar in het Frans, het Nederlands en het Engels 

worden gesteld, behandelen. Zo heeft de CREG in 2012 geantwoord op 794 geschreven 

vragen (waarvan 224 klachten die onder haar bevoegdheid vallen) 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, hebben voornamelijk betrekking op de distributie- en 

aansluitingstarieven, de parameters gebruikt in het kader van de tarifering, de sociale 

tarieven, marktstatistieken, welbepaalde akten van de CREG, de aanvraagprocedures 

betreffende de vergunning voor de levering en de federale bijdrage. 

In het kader van de samenwerking met de federale Ombudsdienst voor Energie heeft de 

CREG deelgenomen aan verschillende vergaderingen georganiseerd door de ombudsdienst 

in 2012 en heeft hem de gegevens overgemaakt die hij nodig heeft in het kader van zijn 

wettelijke rapporteringsverplichting op Belgisch en Europees niveau. 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst voor Energie, 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, zal 

de CREG haar samenwerking met deze diensten vervolgen door haar deskundigheid in het 

kader van klachtendossiers te delen. 

De CREG zal bovendien de vragen en vragenlijsten van de Raad voor de Mededinging en 

de andere nationale instanties, de gewestelijke regulatoren en de Europese en 

internationale 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 

website van de CREG regelmatig geüpdatet. Door bereikbaar te zijn voor vragen en 

klachten, stelt de CREG haar deskundigheid ter beschikking van de burger en van 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. 
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90) Samenwerken binnen de vzw CERRE 

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 CERRE (Centre on regulation in Europe), die naast de CREG momenteel 31 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 2012 heeft de CREG meegewerkt aan de 

afwerking van twee studies van de CERRE waarbij ze in 2011 reeds betrokken was: 

- “The role of System Operators in regulated infrastructures”; 

- “Independence, accountability and perfomance of NRA”. 

Bovendien heeft de CERRE zoals elk jaar fora en seminaries georganiseerd waaraan de 

CREG heeft deelgenomen. De CREG zal blijven deelnemen aan de activiteiten voorgesteld 

door de CERRE (deelname aan seminaries, aan fora). Daarnaast zal ze ook per geval de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de uitwerking van studies blijven bestuderen.  

91) Met andere nationale en internationale instanties samenwerken 

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 2012 heeft de CREG op een permanente en structurele wijze, zowel op nationaal niveau 

met de Gewestregulatoren, de Federale Ombudsman en de Federale Administratie als op 

Europees niveau binnen de Structuren van ACER en de CEER en met de Europese 

Commissie samengewerkt en op actieve wijze haar medewerking verleent aan tal van 

activiteiten die op die niveaus worden georganiseerd. 

Op nationaal niveau wordt op regelmatige basis contact opgenomen met de AD Energie om 

de stand van zaken binnen diverse dossiers door te nemen. Specifiek met betrekking tot de 

elektriciteitssector bestaat de samenwerking bijvoorbeeld uit contacten inzake de offshore 

dossiers en de problematiek van de groenestroomcertificaten. Met betrekking tot de 

gassector bestaan er gelijkaardige contacten voor de vervoersvergunningen.  

Via Forbeg werd deel genomen aan de vergaderingen van Enover/Concere ter 

voorbereiding en uitwerking van het economisch assessment van een mogelijke 
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implementatie van slimme meters. De CREG heeft samen met de Gewestregulatoren en op 

initiatief van de Federale Ombudsman voor Energie, voorstellen tot verbetering van het 

bestaande Consumentenakkoord geformuleerd. Deze werden onder de vorm van een 

aanbeveling van de Ombudsman overgemaakt aan de federale Administratie. De CREG 

heeft zelf ook nog een bijkomend amendement aan de Administratie meegedeeld. De CREG 

bleef samen met de Gewestregulatoren actief participeren aan de maandelijkse 

bijeenkomsten georganiseerd door de federale Ombudsman. 

Naar het Parlement, Regering, Staatsecretaris en Minister van Economische Zaken toe 

heeft de CREG op permanente basis blijvend input gegeven en haar rapporten en of 

verslagen voorgesteld. Zo werd nauw samengewerkt met de Regering bij de utwerking van 

de “vangnetregulering” en werden intern de nodige maatregelen genomen teneinde de 

implementatie van de genomen maatregelen te kunnen waarborgen. Daarnaast werd op 

vraag van de bevoegde Minister input gegeven of voorstellen van uitvoeringsbesluiten 

opgeleverd. De begroting voor 2013 en het bijhorend beleidsplan zijn eind 2012 aan het 

Parlement voorgesteld en er door goedgekeurd. 

Op Europees niveau heeft de CREG, meer dan ooit op actieve wijze deelgenomen aan de 

activiteiten van zowel CEER als ACER. In de eerste plaats nam de CREG deel aan de 

vergaderingen van de Board of Regulators (BoR) van ACER en General assembly (GA) van 

CEER, alwaar op regelmatige tijdstippen standpunten werden verdedigd die reeds eerder 

door de CREG in de bevoegde werkgroepen werden ingenomen (bv. Inzake loop flows, 

inzake Inter TSO Compensation, Inzake NC CAM Gas, inzake NC CACM elek., inzake het al 

dan niet oprichten van een legal advisory team binnen ACER). Daar waar nodig heeft de 

CREG, als National Regulation Authority (NRA) gevestigd in Brussel, op regelmatige 

tijdstippen haar lokalen ter beschikking gezet voor vergaderingen en interne workshops. 

Binnen de werkgroepen van zowel ACER als de CEER nam de CREG een actieve rol op 

zich. Zo werd een grote inbreng geleverd in het kader van de tot stand koming van de “2020 

Vision Paper” (Consumenten) alsook inzake de praktische regeling van de conferentie die 

door de CEER in juni 2012 werd gehouden (vertaling documenten). Binnen een aantal Task 

Forces speelde de CREG meer nog dan vroeger, een prominente rol aangezien het 

Voorzitterschap door vertegenwoordigers van de CREG werd/wordt waargenomen 

(Procedure Workstream, Interoperability Framework Guidelines Workstream, Framework 

Guidelines Tariffs Gas, Electricity Network and Market Task Force) en bleef de CREG de 

“lead” verzekeren van de Central West European Electricity region, die instaat voor de 

realisatie van de koppeling van de markten in de regio. Bijzondere aandacht verdient het 

werk dat binnen de Procedure Workstream werd verricht aangezien dit in nauw overleg met 
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de juridische dienst van ACER gebeurde en mee vorm heeft gegeven aan het wettelijk kader 

en dito instrumenten waarbinnen en waarmee door alle NRA’s en ACER gewerkt wordt 

(uitwerken guidelines inzake consultatie, Paper inzake enforcement van Network Codes, 

Paper inzake Peer Review competenties van ACER, …). Op diverse ogenblikken en in het 

bijzonder naar aanleiding van de Fora van Madrid, Firenze en Londen werden er door 

vertegenwoordigers van de CREG presentaties verzorgd. Naar aanleiding van een General 

Assembly van de CEER alsook binnen de Customer Working Group werd door een 

vertegenwoordiger van de CREG een presentatie verzorgd waarbij aan de 

vertegenwoordigers van de overige NRA’s werd uitgelegd waaruit het belang van de 

“vangnetregulering” bestaat en wat de rol van NRA’s kan zijn inzake deze specifieke 

monitoring activiteiten. 

De CREG nam ook deel aan specifieke werkgroepen die door de Europese Commissie 

werden georganiseerd (Vulnerable Customers en Price Transparency). Naar aanleiding van 

een vergadering inzake Vulnerable Customers, waarbij de Europese Commissie onderzoekt 

in welke mate en op welke wijze er een basis kan geschapen worden voor de uitwerking van 

een definitie inzake vulnerable customers, werd aan de CREG gevraagd om een overzicht te 

presenteren van de in België van toepassing zijnde sociale maatregelen via een 

omschrijving van de consumenten die ervan kunnen genieten. 

Er vonden ook op diverse ogenblikken bilaterale contacten plaats met de Europese 

Commissie inzake de al dan niet correcte omzetting van het 3de pakket in Belgische  

wetgeving, inzake de certificering van de Belgsiche TSO’s, inzake de certificering van de 

Interconnector IUK en het al dan niet bestaan van de mogelijkheid tot het toepassen van 

exemptions (samen met de NRA van de UK, Ofgem). Ook heeft de CREG, van bij de opstart 

van de werkzaamheden door de Europese Commissie, een actieve rol gespeeld in het 

evaluatieproces van de ingediende projecten (Projects of Common Intrest) in het kader van 

het Infrastructuur Pakket, zelfs vooraleer de verordening van kracht werd, en dit op 

uitdrukkelijke vraag van de Europese Commissie. 

De degelijkheid van het engagement van de CREG binnen de Europese structuren vond zijn 

weerslag in het feit dat de CREG werd weerhouden (samen met de NRA’s die een 

vooraanstaande rol spelen binnen de structuren van ACER en CEER) om deel te nemen 

aan het assessment dat ACER op vrijwillige basis organiseerde inzake één jaar werking van 

ACER.  
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Op Belgisch niveau heeft de CREG haar rol als informatieverstrekkende overheidsinstantie 

onder andere verzorgd door het organiseren van een conferentie met als Titel “Europese 

Netwerk Codes, de motor van de één gemaakte energiemarkt?” waarbij het de bedoeling 

was om toelichting te geven aan de Belgische stakeholders omtrent de op stapel staande 

Framework Guidelines en Netwerk Codes. 

Daarnaast heeft de CREG bij elke bijeenkomst met de Gewestregulatoren in het kader van 

de Forbeg-vergaderingen een uitgebreide debriefing gehouden van de dossiers die op dat 

ogenblik binnen de Europese structuren werden behandeld. Dit werd eveneens gedaan op 

het niveau van de Forbeg-werkgroepen, waarbij meer in het detail over specifieke 

onderwerpen werd ingegaan.  

Het verder zetten van de actieve participatie van de CREG binnen de Europese structuren 

van CEER en ACER, komt niet alleen aan de uitstraling van en het respect voor de 

Belgische NRA, maar levert ook resultaten op bij inhoudelijke discussies over technische 

dossiers. 
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OPDRACHTEN TOEGEWEZEN AAN DE CREG 

DOOR HET 3de EUROPESE 

WETGEVINGSPAKKET 

Het 3de pakket wijst aan de CREG een reeks nieuwe taken toe die buiten de doelstellingen 

in het kader van de “Business as usual”, die werden beschreven in de bovenstaande delen, 

vallen.  

De uiterste datum voor de omzetting in het nationale recht was 3 maart 2012. De 

omzettingsprocedure, die een grondige wijziging van de bestaande elektriciteits- en 

gaswetten 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 2012 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. 

Insgelijks heeft de CREG aangegeven dat de resultaten die in 2012 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 is geslaagd om bepaalde 

doelstellingen en acties die in haar beleidsnota van 2012 werden vastgelegd, tijdig te 

verwezenlijken, is dit vaak te wijten aan de vertraging bij de omzetting van het 3de pakket in 

Belgisch recht. Desalniettemin zijn de reglementen en richtlijnen op 3 maart 2012 in werking 

getreden en heeft de CREG rekening moeten houden met het bestaan ervan, vooral bij de 

beslissingen met juridische gevolgen na deze datum. 

Tot slot werden verschillende acties opgenomen in de opdrachten toegewezen aan de 

CREG door het 3de pakket reeds aangehaald in de opdrachten die vallen onder het kader 

van de “Business as usual”. Dit kan enerzijds worden verklaard doordat bepaalde 

opdrachten voortvloeiend uit het 3de pakket de facto reeds deel uitmaakten van de 
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“historische” opdrachten van de CREG en, anderzijds, door de wil van de CREG om zich zo 

snel mogelijk in overeenstemming te brengen met het voorschrift van het 3de pakket in die 

mate dat het ging om nieuwe bevoegdheden. 

Doelstelling nr. 17: De opdrachten inzake de tarieven en de toegang 

tot het net uitvoeren 

De meeste van deze talrijke acties waaruit deze doelstelling bestaat, werden door de CREG 

in 2012 volledig verwezenlijkt. Overeenkomstig de stelling aangenomen in punt 4 van het 

onderhavige document wordt er, wanneer een doelstelling kan worden onderverdeeld in 

verschillende acties en dat deze verschillende graden van verwezenlijking hebben, rekening 

gehouden met de laagste graad van verwezenlijking op de schaal om de graad van 

verwezenlijking van de doelstelling te bepalen. Bijgevolg werden deze doelstelling en de 

acties waaruit deze bestaat, verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar konden ze niet 

worden voltooid omwille van externe elementen. De externe elementen waardoor de 

CREG deze doelstelling in 2012 niet volledig heeft kunnen verwezenlijken, hebben 

voornamelijk betrekking op wijzigingen betreffende wettelijke bepalingen die zowel op 

Belgisch als op Europees niveau verwacht werden en die niet tijdig konden worden 

doorgevoerd. 

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 

 

Bij gebrek aan een tijdige omzetting van het 3de pakket overeenkomstig de richtlijnen is de 

CREG eind 2011 begonnen aan de ontwikkeling van methoden ter berekening en 

vaststelling van de tarifaire voorwaarden in verband met de aansluiting en de toegang tot de 

transport- en distributienetten voor elektriciteit en gas en heeft in het kader daarvan een taak 

uitgeoefend die haar werd toegewezen krachtens het Europese recht. 

Deze methoden hadden tot doel de betrokken netbeheerders duidelijke instructies te geven 

en dit voldoende op voorhand ten opzichte van de nieuwe regulatoire periode. Ze hadden 

bovendien tot doel om het evenwicht tussen de belangen van de netbeheerders en de 

consumenten te herstellen, zonder echter de in het verleden gekende tariefmethodologie 

overhoop te halen.  
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Naast eventuele ad hoc vaststellingen bij de analyse van de tariefverslagen alsook bij 

controles ter plaatse vormt het rapporteringsmodel het basisdocument om na te gaan of 

geen kruissubsidiëring werd toegepast. Dit rapporteringsmodel bouwde een aantal extra 

controles in inzake mogelijke kruissubsidies. 

a) Transporttarieven voor elektriciteit en gas 

Inzake de toegang tot en het gebruik van het elektriciteitsvervoersnet, het gasvervoersnet, 

de gasopslaginstallatie en de LNG-installatie, werd reeds op 24 november 2011 een 

voorlopige de tarifaire methodologie goedgekeurd en toegepast voor de regulatoire periode 

2012-2015. Deze tarifaire methodologie blijft dus in principe van toepassing tot het einde van 

de huidige regulatoire periode. Gelet op het beroep dat de CREG bij het Grondwettelijk Hof 

tegen de omzettingswet heeft ingediend, was er reden om de vaststelling van een definitieve 

tarifaire methodologie niet overhaast te doen. Met het oog op de afloop van de huidige 

tarifaire periode in 2015 zal evenwel in 2013 toch een aanvang gemaakt worden met de 

vaststelling van een definitieve tarifaire methodologie. Dit proces, inclusief openbare 

raadpleging, zal sowieso enkele maanden in beslag nemen. 

Op 22 december 2011 keurde de CREG de tarieven van Elia82 en van Fluxys83 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 vier jaar.  

Omdat het Hof van beroep te Brussel in de loop van het jaar 2012 nog geen arrest had 

geveld inzake het beroep dat drie elektriciteitsproducenten begin 2012 tegen de voorlopige 

tarifaire methodologie van de CREG hadden ingediend, was het volstrekt onduidelijk of deze 

voorlopige tarifaire methoden de basis konden vormen voor de in de elektriciteitswet 

voorziene tarifaire methodologie. Deze situatie heeft dezelfde impact gehad wat het 

gasvervoer betreft. 

Daarom kon in 2012 geen begin gemaakt worden van een overleg over dergelijke tarifaire 

methodologie, kon evenmin een akkoord met de vervoersnetbeheerders gesloten worden, 

kon niets overgemaakt worden aan het parlement. Omdat de CREG op 2 december 2012 

transmissienettarieven goedgekeurd heeft voor de volledige regulatoire periode 2012-2015 

waren er geen compenserende maatregelen nodig voor tijdelijke tarieven. Deze punten 

worden ontwikkeld in 2013. 

                                                 
82

 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 
83

 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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De CREG heeft in de loop van 2012 met  haar beslissingen
84

 van 27 september 2012 en van 

29 november 2012, beslissingen genomen over de aanpassingen van tarieven voor de 

dekking van de kosten van openbare dienstverplichtingen. Deze hadden tariefwijzigingen tot 

gevolg vanaf respectievelijk 1 oktober 2012 en 1 januari 2013. Er zijn geen aanvragen tot 

aanpassing van toeslagen inzake openbaredienstverplichtingen systeembeheer bij de 

CREG ingediend. 

Omdat de voorlopige tarifaire methoden boekhoudkundige verplichtingen voorzagen en er 

geen arrest van het Hof van Beroep voorhanden was over het beroep tegen deze methoden, 

was het niet geraadzaam om zonder een duidelijk arrest het actiepunt over dergelijk 

boekhoudplan aan te vatten. 

In haar beslissing
85

 over de elektriciteitstransmissie tarieven heeft de CREG beslist om de 

inkomsten uit het betreffend vergoedingsmechanisme voor 100 % te laten meetellen voor de 

nettarieven. Het stelsel van de gewaarborgde embedded financial costs moet de 

netbeheerder voldoende toegang tot de financiële markten bieden om de betreffende 

inkomsten niet voor andere (financiering)doeleinden te laten reserveren. 

Wat betreft de entry-exit differentiëring op het vervoersnet voor gas heeft de CREG voor de 

periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2015 nieuwe tarieven goedgekeurd die 

samenvallen met de invoering van het nieuwe operationele Entry/Exit-systeem dat toelaat 

entry-capaciteit te reserveren los van de exit-capaciteit. De toepassing van deze tarieven en 

van dit nieuwe model heeft niet geleid tot een stijging van de kost voor de netgebruiker ten 

opzichte van de situatie die zich vóór 1 oktober 2012 voordeed. 

Op 13 december 2012 heeft de CREG aan de Staatsecretaris het gevraagde advies bezorgd 

over diens ontwerp van koninklijk besluit over de prijs- en leveringsvoorwaarden van de 

ondersteunende diensten ‘primaire en secundaire reserve’ voor 2013. Dit heeft geleid tot het 

Koninklijk besluit van 18 december 2012 dat helemaal in de lijn lag van voormeld advies en 

van het rapport van de CREG van 3 oktober 2012 dat aan de grondslag daarvan lag. 

Op 3 oktober 2012 heeft de CREG aan de Staatsecretaris het verslag over de 

ondersteunende diensten bezorgd dat voorgeschreven wordt in artikel 12quinquies van de 

                                                 
84

 Beslissing (B)120927-CDC-658 E/23 over ‘de vraag tot wijziging vanaf 1 oktober 2012 van het tarief voor 
openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië 
van Elia System Operator NV’ van 27 september 2012. 
Beslissing (B)121129-CDC-658 E/25 over ‘het voorstel van Elia System operator NV tot aanpassing vanaf 1 
januari 2013 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van deze voor de toepassing van toeslagen’ 
van 29 november 2012. 
85

 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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elektriciteitswet. Het verslag van de CREG bevatte haar oordeel over de inhoud van het 

verslag dat Elia op 15 juli 2012 aan de regulator had bezorgd. Het verslag van de CREG 

bevatte het advies om de betreffende prijsniveaus af te stemmen op deze die in de begroting 

2013 waren voorzien. De procedure leidde voor de netgebruikers tot een 

kostenvermindering van 30.000.000 EUR, enkel voor dat jaar. 

De wet van 8 januari 2012 voorziet een gunstmaatregel voor nieuwe productie-installaties 

waarvan de productiehouder in het voorafgaande jaar niet meer dan 5% van de totale 

productie in de Belgische regelzone heeft geproduceerd. Het betreft kleinere nieuwe 

toetreders met meestal slechts één productie-eenheid. Daarom kan dergelijke producent zijn 

globale evenwichtsportefeuille niet regelen met behulp van andere centrales om de 

onvermijdelijke grote onevenwichten tijdens de fase van productietesten te compenseren. 

Dat zou door de toepassing van de normale balancingtarieven tot erg hoge kosten leiden. 

Die kosten zijn zo hoog dat zij een drempel vormen voor nieuwe marktspelers.  

De wet voorziet modaliteiten om deze hoge kosten te verminderen. De CREG stelt daartoe 

een correctiefactor voor. De wet is echter niet geheel duidelijk. De CREG heeft haar 

interpretatie aan Elia bezorgd. Dit heeft geleid tot een correcte terugbetaling van een 

belangrijk gedeelte van de balancingkosten voor twee nieuwe centrales aan twee 

producenten, wat de bedoeling van de wetgever was. 

Over de steun van de groenestroom heeft de CREG in haar studie
86

 en haar voorstellen
87

 

van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de 

instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen, gezegd dat de federale ondersteuning via Elia van onshore hernieuwbare 

energiebronnen uit het koninklijk besluit van 16 juli 2002 moet worden geschrapt. Via het 

koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 wordt de federale ondersteuning van onshore hernieuwbare energiebronnen geschrapt 

voor alle installaties in gebruik genomen na 1 augustus 2012. Bovendien wordt in het 

voorstel van de CREG de invoering van een mechanisme van garanties van oorsprong 

geïntegreerd samen met nog een aantal andere wijzigingen die voorheen ook door de 

CREG waren voorgesteld, maar die nooit tot een koninklijk besluit geleid hebben. 

                                                 
86

 Studie (F)100415-CDC-961 over „de vraag tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit 
van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen, op kwalitatieve warmtekrachtinstallaties aangesloten op het federaal 
transmissienet. 
87

 Voorstel (C)120801-CDC-1179 van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen en Voorstel (C)121220-CDC-1218 van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen 
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De CREG heeft een studie
88

 uitgevoerd over de impact van een flexibele ondersteuning 

voor offshore windenergie waarin een flexibele ondersteuning voor offshore windenergie 

wordt voorgesteld die een aanzienlijk voordeel biedt ten opzichte van de huidige 

ondersteuning in die zin dat het beter reageert op de toekomstige ontwikkelingen van de 

markt. De CREG heeft in de loop van 2012 actief meegewerkt aan een aantal werkgroepen, 

zowel georganiseerd binnen de Algemene Raad als binnen de AD Energie, met als doel een 

aantal mogelijke pistes van alternatieve ondersteuningsmechanismen te bekijken. Deze 

studie heeft in 2012 niet geleid tot een aanpassing van de ondersteuning voor offshore 

windenergie zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002. 

b) Distributietarieven voor elektriciteit en gas  

Wat de distributie betreft, voorzagen de tariefmethoden bovendien een beoordelingsmodel 

voor de maatregelen inzake kostenbeheersing. Dit beoordelingsmodel en de daarbij horende 

geïdentificeerde efficiëntiedoelstellingen moesten ervoor zorgen dat de 

distributienetbeheerders passende stimulansen kregen, zowel op korte als op lange termijn, 

om hun efficiëntie te verbeteren.  

Dit nieuwe rapporteringsmodel bouwde ook een aantal extra controles in inzake mogelijke 

kruissubsidies, waarbij eveneens een bijkomende controle en attestering van de revisor 

werd voorzien. 

Eind 2011 maakten de tariefmethodes het voorwerp uit van een openbare 

raadplegingsprocedure. De CREG ontwikkelde tevens een benchmarkmethode van de 

vergelijkende analyse voor de distributienetbeheerders in België. Begin 2012 raadpleegde 

de CREG de distributienetbeheerders. 

De bepaling van de factor voor de productiviteits- en efficiëntieverbetering van de 

distributienetbeheerders werd niet gerealiseerd omwille van de publicatie van de wet van 8 

januari 2012, die de procedure tot volledige afhandeling van de tarifaire methodologie 

doorkruiste.  

De wet van 8 januari 2012, die het 3de pakket in het Belgische recht omzet, bepaalt dat een 

van de opdrachten van de CREG de uitwerking van een nieuwe tariefmethodologie inhoudt. 

De publicatie van deze wet heeft de bepaling van een tariefmethodologie zoals ze eind 2011 

door de CREG werd opgestart, gehinderd. De CREG schat dat voor het opstellen van een 

tarifaire methodologie via de in de wet voorziene procedures en richtsnoeren, rekening moet 
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 Studie (F)120719-CDC-1175 over de impact van een flexibele ondersteuning voor offshore windenergie. 
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worden gehouden met een termijn van 12 tot 18 maanden, wat onmiddellijk ook één van de 

redenen was om de tarieven 2012 met twee jaar te verlengen. In deze context heeft de 

CREG eind april 2012 besloten om de toepassing van de tarieven goedgekeurd voor 2012 

tot 31 december 2014 te verlengen. Daarbij werd door de CREG in deze 

verlengingsbeslissingen een evaluatie gemaakt van de evenredigheid en het niet-

discriminatoir karakter van de verlengde tarieven. In 2012 heeft de CREG haar tarifaire 

handelingen gemotiveerd, gerechtvaardigd en bekendgemaakt. De CREG gebruikte artikel 

12quater, §2 van de elektriciteitswet en artikel 15/5quinquies, §2 van de gaswet als 

rechtsgrond voor het nemen van de beslissingen tot het verlengen van de 

distributienettarieven tot en met 2014 (beslissingen van 26 april 2012), alsook voor de 

beslissingen tot invoering van netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW 

met een terugdraaiende teller (beslissingen van 6 december 2012). 

De CREG heeft geen enkele beslissing genomen omtrent de gerapporteerde saldi van 2010 

en 2011 omwille van de volgende redenen:  

- de tariefbesluiten werden meermaals onwettig verklaard door het Hof van Beroep 

van Brussel; 

- de juridische onzekerheid die voortvloeit uit de laattijdige omzetting van de Europese 

reglementering in de Belgische wetgeving; 

- het gebrek aan tariefmethodologie. 

Met betrekking tot de gesloten industriële netten werden DNB Brussels Airport en Borealis 

Polymers, vanaf 1 januari 2012 door de Vlaamse regionale regulator (VREG) als gesloten 

distributienetbeheerder erkend. In 2012 werden er inzake tarieven van gesloten industriële 

netten geen betwistingen bij de CREG aangemeld. Er werden geen verzoeken, opmerkingen 

noch vragen van netgebruikers over de tarieven of berekeningsmethode van gesloten 

industriële netten bij de CREG ontvangen. 

Toekomstige acties rond distributienettarieven zijn vooral afhankelijk van de manier en 

vooral de timing waarbinnen het Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming zal 

worden gerealiseerd, hierin wordt immers een overdracht van bevoegdheden inzake 

distributienettarieven voorzien. 

Eind 2012 werd er met de distributienetbeheerders nog geen akkoord bereikt over de te 

volgen overlegprocedure. Om die reden kon in 2012 niet overlegd worden over de in de wet 

voorziene tarifaire methodologie. Om diezelfde reden kon in 2012 niets overgemaakt worden 
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aan het parlement, noch bekend gemaakt worden over de in de wet voorziene tarifaire 

methodologie. Om diezelfde reden kon in 2012 geen nieuw akkoord afgesloten worden over 

de invoering- en goedkeuringsprocedure van tariefvoorstellen en waren er geen 

compenserende maatregelen voor tijdelijke tarieven nodig. In 2012 bestond er voor de 

Vlaamse distributienetbeheerders geen noodzaak om beslissingen tot aanpassing van 

toeslagen of tarieven voor openbare dienstverplichtingen te nemen. In 2012 werd enkel de 

Waalse wegenisretributie voor elektriciteit aangepast teneinde rekening te houden met de 

evolutie van de index overeenkomstig de gewestelijke reglementering. De opstelling en 

goedkeuring van een uniform analytisch boekhoudkundig plan is nauw verweven met het 

opstellen van een nieuwe tarifaire methodologie, waardoor deze actie in 2012 niet werd 

gerealiseerd. De CREG hield in 2012 voor elk individueel dossier een specifiek overleg met 

het betrokken elektriciteitsbedrijf om op die manier de vrijwaring van vertrouwelijke 

informatie te garanderen. In 2012 werden hiertoe nog geen algemene richtsnoeren 

opgesteld. 

c) Toegang tot het transmissienet voor elektriciteit 

In 2012 heeft de CREG verder inspanningen geleverd met het oog op de bevordering van de 

regionale integratie van de elektriciteitsmarkten in de regio Centraal-West-Europa, met 

name op het vlak van transregionale projecten, zoals de invoering van 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).  

De CREG is tevens mede voorzitter van de Electricity Network and Market Task Force de 

l’Electricity Working Group die onder meer de ontwikkeling van de “Framework guidelines” 

voor balancing en voor systeemuitbating als taak heeft en het uitwerken van de “Network 

Codes” opvolgt.  

ACER heeft ook een centrale rol in de gegevensuitwisseling en de CREG wisselt bijgevolg 

de nodige gegevens met ACER uit. 
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De verschillende aangehaalde projecten hebben op regionaal niveau vertraging opgelopen. 

Geen enkel voorstel betreffende de uitgestelde beslissingen werd aan de regulatoren 

voorgelegd. In 2012 heeft de CREG geen enkele beslissing genomen betreffende de 

toegang tot de grensoverschrijdende transmissiecapaciteiten. De CREG heeft in 2012 enkel 

een beslissing
89

 genomen betreffende de wijziging van het contract van 

evenwichtsverantwoordelijke in verband met de inachtneming van de gesloten industriële 

netten 

Om de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net te verwerven, bestaat 

er volgens de elektriciteitswet een onderscheid tussen de gesloten industriële netten die al 

bestonden vóór de inwerkingtreding van de omzettingswet (d.w.z. vóór 21 januari 2012) en 

de nieuwe gesloten industriële netten. 

In de elektriciteitssector werden op federaal niveau achttien bestaande gesloten industriële 

netten aangemeld bij de Staatssecretaris en de CREG. Aangezien de elektriciteitswet 

bepaalt dat beheerders van een gesloten industrieel net voor de toepassing van de 

transmissietarieven worden gelijkgesteld met de netgebruikers die geen 

distributienetbeheerders zijn, verandert er op tarifair gebied weinig voor de ondernemingen 

die deze hoedanigheid reeds bezaten. In de praktijk worden de beheerders van gesloten 

industriële netten voor de tarieven beschouwd als netgebruikers met lokale productie.  

In november 2012 heeft de Staatssecretaris voor Energie aan de CREG meegedeeld dat de 

AD Energie een voorstel tot wetswijziging heeft opgesteld inzake de modaliteiten voor 

gesloten industriële netten. Het voorstel kwam tot stand na overleg binnen ENOVER. 

In 2012 heeft de CREG nog geen dossiers betreffende de conformiteit van gesloten 

industriële netten ontvangen, nog geen advies moeten verlenen betreffende hun conformiteit 

en nog geen advies moeten verlenen over hun erkenning.  

De CREG heeft in 2012 geen enkel voorstel van Elia gekregen wat betreft de objectieve 

criteria voor de coördinatie van de productie en het gebruik van de interconnecties. 

Over de controle van de naleving door elektriciteitsbedrijven van de Europese en federale 

marktregelgeving voert de CREG een permanente monitoring uit van de groothandelsmarkt, 

met een jaarlijkse publicatie van een monitoringrapport. Op basis van deze permanente 

monitoring kan de CREG ad hoc onderzoek voeren naar gebeurtenissen of fenomenen die 
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niet onmiddellijk verklaarbaar zijn of uitzonderlijk zijn. De CREG blijft verder toezien op de 

evoluties bij het ontwikkelen van de interne Europese markt voor elektriciteit. Daartoe is de 

CREG actief in tal van Europese en regionale werkgroepen. 

Over het toezien op de graad van mededinging, op contractuele mededingingsrestricties en 

de samenwerking met de mededingingsautoriteit heeft de CREG in 2012 medewerkers 

vrijgemaakt voor samenwerking met de Raad voor de Mededinging inzake een specifiek 

dossier over gedragingen op de korte-termijnbeurs Belpex naar aanleiding van de CREG 

studie
90

 uit mei 2009. 

De CREG heeft in 2012 geen voorstel ontvangen van de TNB ter goedkeuring van de 

methoden voor toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur.  

De meest recente versie van het ontwikkelingsplan werd in oktober 2010 voor advies 

voorgelegd aan de CREG. Op dat ogenblik werd de samenhang van dit plan met het 

Europese TYNDP geëvalueerd. Vermits Elia pas in 2014 een nieuwe versie van het 

ontwikkelingsplan zal opstellen, hoefde de CREG in 2012 geen evaluatie te maken. 

In 2012 heeft de CREG geen kennis genomen van toegangsweigeringen tot het 

transmissienet. Er werd wel overleg gepleegd met de TNB om een regime van flexibele 

toegang uit te werken om absolute toegangsweigeringen voor productie-installaties te 

kunnen voorkomen indien er slechts voor een beperkte periode onvoldoende capaciteit 

aanwezig is. 

De CREG heeft in 2012 sporadisch de netbeheerder gewezen op anomalieën in de door de 

netbeheerder gepubliceerde data. Een permanent toezicht op de transparantie heeft de 

CREG in 2012 echter nog niet uitgevoerd. De meeste werkzaamheden betreffende de 

transparantie moeten immers op Europees niveau nog uitgevoerd worden.  

De netbeheerder heeft het in 2012 beoogde verslag over de kennisneming van het 

stappenverslag van de TNB inzake het evenwicht van de regelzone nog niet opgesteld. De 

termijn waarbinnen zij dit verslag moest opstellen, is nog niet verstreken. 

In 2012 heeft de CREG aan de transmissienetbeheerder gevraagd om, overeenkomstig het 

ministerieel besluit tot vaststelling van het afschakelplan, de procedures voor de 

bescherming van het elektrische systeem te voorzien in geval van een aangekondigd 

elektriciteitstekort voor een belangrijke, min of meer voorzienbare duur. De CREG blijft de 
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effectieve invoering van deze procedures opvolgen. Daarnaast controleert de CREG de 

toepassing van de afschakelprocedures in geval van een plotse gebeurtenis. De CREG 

heeft ook gevraagd aan de transmissienetbeheerder om een volledige Black Start-test voor 

Coo-Tihange uit te voeren teneinde het vermogen van deze belangrijke kernsite om, in 

voorkomend geval, bij te dragen tot de heropbouw van het transmissienet, te testen en te 

onderhouden. 

In 2012 heeft de CREG geen kennisgenomen van aanvragen tot vrijstelling van nieuwe 

interconnectoren en van niet tijdige uitgevoerde aansluitingen op of herstellingen van het 

transmissienet. 

De CREG heeft de berekeningsmodaliteiten van de productieafwijking nog niet kunnen 

vaststellen omdat deze taak thans wordt verwezenlijkt. 

Over een advies verlenen over KB Voorrang Hernieuwbare Productie (criteria, technische en 

financiële voorwaarden) werd in 2012 geen advies gevraagd aan de CREG met betrekking 

tot de voorrang van hernieuwbare productie. 

d) Toegang tot het gasvervoersnet. 

Wat betreft de regels voor de toegang tot het gasvervoersnet voor derden (TPA-regels) pleit 

het 3de pakket ervoor dat de richting ingeslagen door de nieuwe gedragscode van 

23 december 2010 verder wordt gevolgd. De aansluitingsvoorwaarden staan vermeld in het 

aansluitingscontract dat door de CREG moet worden goedgekeurd als één van de standaard 

contracten en dat reeds sinds 2010 voor het vervoersnet bestaat. Voor wat het ganse pakket 

van standaardcontracten betreft, waarbij zowel de grensoverschrijdende als de lokale 

toegang verder op niet-discriminerende wijze worden geïntegreerd in één entry-exit zone in 

overeenstemming van het 3de pakket, heeft de CREG in haar beslissing
91

 het licht op groen 

gezet voor de implementatie van een nieuw vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012.  

Dit nieuwe vervoers-en marktmodel zal de toegang tot het gasvervoersnet van Fluxys 

Belgium naar de toekomst toe sterk vereenvoudigen, de transportkost verder verlagen, de 

concurrentie verhogen en de voorwaarden scheppen voor een liquide handelsplaats met 

een prijsreferentie voor de Belgische gasmarkt. In dezelfde beweging werden ook de nodige 

aanpassingen aangebracht aan het toegangsreglement en het vervoersprogramma, 

waarvan deze laatste de beschrijving van de aangeboden vervoersdiensten uitmaakt maar 

dus ook intrinsiek hand in hand samengaat met de ontwikkeling van het nieuwe gasvervoer- 
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en toegangsmodel binnen de entry-exit zone. Zo is de introductie van een nieuw markt 

gebaseerd evenwichtsmechanisme een feit, waarbij netwerkgebruikers verantwoordelijk 

gesteld worden voor het behoud van hun eigen evenwicht binnen hun portefeuille, maar 

hiervoor wel een virtueel balanceringspunt ZTP (Zeebrugge Trading Point) ter beschikking 

gesteld krijgen waarop ook de netbeheerder zelf actief is om het gehele vervoersnet in 

balans te houden. 

Het ZTP handelsplatform is via het gasnetwerk van Fluxys Belgium rechtstreeks verbonden 

met de belangrijke marktplaatsen van de omringende landen. Leveranciers en shippers 

krijgen makkelijker toegang tot residentiële klanten en KMO’s. Ongetwijfeld zullen de 

standaardcontracten, het toegangsreglement en het vervoersprogramma de komende jaren 

bijkomend moeten aangepast worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 

Europese netwerkcodes allocatie van vervoerscapaciteit, netwerkevenwicht, en 

interoperabiliteit. De aangepaste documenten zullen opnieuw moeten worden goedgekeurd 

door de CREG. 

Wat betreft de toegang tot de opslaginstallaties heeft België reeds gekozen voor het 

gereguleerde TPA-systeem. De inwerkingtreding van de gedragscode in 2010 en de recente 

wijziging van de gaswet (wet van 11 juni 2011) hebben een grotere invloed gehad dan het 

3de pakket. In het kader van de rationalisering van haar operationele activiteiten heeft 

Fluxys Belgium de gegevensuitwisseling voor al haar activiteiten willen optimaliseren en 

slechts één enkel platform willen behouden. Op 20 september 2012 heeft de CREG 

besloten
92

 om de goedkeuringsaanvraag in kwestie goed te keuren. Deze beslissing heeft 

als gevolg dat het gegevensplatform voor de opslag identiek wordt aan het platform voor het 

vervoer. 

Met betrekking tot wat betreft de gesloten industriële netten, het nieuwe concept in het 3de 

pakket, heeft de CREG alle meldingen die zij in dit kader ontvangen heeft geantwoord dat 

aanvragen in eerste instantie gericht dienden te worden aan de Staatsecretaris. Er werd aan 

toegevoegd dat een kopie van alle bijkomende informatie die in het kader van de 

aanmelding aan de AD Energie en/of de Staatsecretaris overgemaakt werd, ook aan de 

CREG diende bezorgd te worden.  

Wat de bevestiging van de vrijstelling van bepaalde verplichtingen betreft betreurt de CREG 

ten zeerste de rechtsonzekerheid die de gaswet op dit vlak heeft gecreëerd. In zoverre 

artikel 15/9bis van de gaswet, voor bestaande gesloten industriële netten, voorziet in de 
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automatische verwerving van de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel 

net door een eenvoudige aanmelding bij de autoriteiten (§1) en daarnaast, voor alle gesloten 

netten, voorziet in de automatische ontheffing van een aantal verplichtingen (§§2 en 3) is dit 

strijdig met artikel 28 van de Richtlijn 2009/73/EG. Uit artikel 28 van voornoemde Richtlijn 

2009/73/EG volgt immers dat de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel 

net uitdrukkelijk door een bevoegde autoriteit moet worden toegekend, nadat werd 

nagegaan of de voorwaarden daartoe in het betrokken geval vervuld zijn, en dat de 

ontheffing van de in artikel 28(2) van de [2009/73/EG] bedoelde verplichtingen moet worden 

toegestaan door de regulator. 

Gedurende het hele proces van totstandkoming van de omzettingswet heeft de CREG 

stappen ondernomen om een correcte omzetting van het 3de pakket, dat bestaat uit 

richtlijnen en verordeningen om de werking van de gasmarkt te verbeteren en deze effectief 

open te stellen voor concurrentie, te verzekeren. Zij diende echter vast te stellen dat het 

derde energiepakket gebrekkig werd omgezet in de omzettingswet waardoor België het 

risico loopt nogmaals te worden veroordeeld door het Europees Hof van Justitie en 

rechtsonzekerheid wordt gecreëerd ten nadele van de ondernemingen van de sector en de 

gasverbruikers.  

Als onafhankelijke regulator is de CREG van mening dat het haar verantwoordelijkheid is om 

alle rechtsmiddelen te gebruiken om een correcte omzetting van het derde pakket te 

verzekeren. Het is om die redenen dat de CREG een beroep tot vernietiging van meerdere 

bepalingen van de omzettingswet heeft ingediend bij het Grondwettelijk Hof in het belang 

van de elektriciteits- en gasmarkten en de consumenten en ook een klacht over de 

gebrekkige omzetting heeft gericht aan de Europese Commissie. Zij heeft in dit verband een 

persbericht gepubliceerd op 20 juni 2012. De CREG ziet zich dan ook genoodzaakt de 

aandacht te vestigen op het feit dat dat de wettelijke basis van de aanmelding en van de 

ontheffing van bepaalde verplichtingen in het gedrang zou kunnen komen door de 

strijdigheid ervan met de bepalingen van Richtlijnen [2009/72/EG] [2009/73/EG] en de 

toepassing ervan geen afbreuk doet aan de toekomstige beslissing(en) van (een) daarvoor 

bevoegde rechterlijke instantie(s). 

In 2012 werd voor het zoveelste jaar op rij geen congestie vastgesteld. Desalteniettemin is 

de CREG begonnen aan de implementatie van Europese regels inzake congestiebeheer. 

Het gros van deze regels dient geïmplementeerd tegen 1 oktober 2013, waardoor screening 

van de van toepassing zijnde Belgische regels noodzakelijk is.  
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Het voorbijgaande jaar werden door de CREG vooropgestelde basisprincipes voor een 

nieuw gasmodel uitgediept en uitgewerkt in concrete regels en documenten nl. het 

toegangsreglement voor gasvervoer en het gasvervoersprogramma. Na consultatie werd 

begin 2012 het nieuwe vervoers- en marktmodel goedgekeurd en op 1 oktober 2012 

opgestart. Dit vervoes- en marktmodel is gebaseerd op het door het 3de pakket 

geïntroduceerde entry-exit model, waar zowel de domestieke als grensoverschrijdende 

gasstromen op gelijke en niet-discriminerende wijze worden behandeld. 

Opslaginstallaties in België zijn onderhevig aan het gereguleerd TPA regime. De toegang tot 

de opslagdiensten staat in België open voor alle geïnteresseerde marktpartijen via openbare 

onderschrijvings- en veilingvensters. Er diende dan ook geen beslissing tot uitstel van 

publicatie van informatie genomen te worden.  

Over de naleving door gasbedrijven van de Europese en federale marktregelgeving, worden 

zowel de transmissienetbeheerders als de leveringsondernemingen opgevolgd via 

respectievelijk de vervoersvergunning en de leveringsvergunning. De opvolging van het 

marktgedrag van alle actoren wordt bekomen via de rapportering vanwege de beheerders 

van de aanwezige infrastructuur (netwerk, LNG en opslag) en het handelsplatform en de 

bevraging via individuele fiches van de marktactoren.  

Inzake de uitwisseling van gegevens werd een verbintenissenprogramma in uitvoering van 

de gedragscode van 23 december 2010 vastgelegd met regels inzake behandeling van 

aanvragen voor toegang tot het vervoersnet, regels betreffende de relaties en de omgang 

van werknemers van de TSO met netgebruikers en regels inzake de behandeling van 

informatie. Een nalevingscoördinator oefent toezicht uit op de uitvoering van het 

verbintenissenprogramma en bezorgt uiterlijk op 1 maart van elk jaar een verslag over de 

naleving van het verbintenissenprogramma aan de CREG en maakt dit verslag bekend op 

de website van de TSO. 

De dienst Webtrack van de transmissienetbeheerder verstrekt op een beveiligde manier aan 

de eindafnemers aangesloten op het vervoersnet toegang tot hun verbruiksgegevens op 

digitale wijze. Aangeboden parameters zijn : volume, GCV, energie, druk, temperatuur, 

topologie en analyse van het gas. De gemeten gegevens worden op H+1 basis aangeboden 

terwijl de gevalideerde gegevens op M+20 basis beschikbaar zijn.  

Niet-vertrouwelijke informatie wordt in overeenstemming met de nieuwe 

transparantievereisten in de Europese Verordening over de toegang tot de netten (EG) 

715/2009 door Fluxys Belgium sinds 3 maart 2011 via een nieuw webplatform aan de markt 
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aangeboden. Voor alle relevante parameters worden de gegevens ieder uur geactualiseerd. 

De gebruikers kunnen zelf de verschillende rapporten afstemmen op hun behoeften.  

Over de tijdige uitvoering van aansluitingen en herstellingen, legt het zorgsysteem dat bij de 

transmissienetbeheer werd geïnstalleerd in uitvoering van de gedragscode van 23 december 

2010 kwaliteitsparameters op inzake de frequentie van de onderbrekingen en reducties, de 

gemiddelde duur van de onderbrekingen en reducties, de oorzaak en de remedie en het 

portfolio van de aangeboden vervoersdiensten. De beheerder heeft voor 2012 geen 

onderbrekingen gerapporteerd ten gevolge van vertragingen van aansluitingen en/of 

herstellingen. 

De CREG heeft in de schoot van ACER actief deelgenomen aan de uitvoering van een 

compliance check met betrekking tot de naleving van de Europese transparantieleidraden in 

gans Europa overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 715/2009. Het Agentschap heeft hiertoe 

van 31 juli 2012 tot 31 augustus 2012 een publieke consultatie gehouden. Het resultaat 

werd voorgesteld op het Madrid Forum van 2-3 oktober 2012 en laat zien dat het 

gegevensplatform van Fluxys Belgium op alle vlak voldoet aan de criteria en als derde beste 

in Europa gerangschikt staat.  

De ontwikkeling van de mededinging wordt opgevolgd aan de hand van een gezamenlijke 

jaarlijkse publicatie vanwege de vier Belgische regulatoren, met uniforme en consistente 

statistieken over de energiemarkt in België en in de drie gewesten. De publicatie op 26 april 

2012 en de coördinatie werd verzorgd door de CREG. Er zijn geen gastechnische dossiers 

geweest in 2012 die een samenwerking met de mededingingsautoriteit noodzakelijk 

maakten. 

Naar aanleiding van de onderschrijvings- en veilingvensters die in 2011 en 2012 door Fluxys 

Belgium georganiseerd werden, hebben meerdere marktpartijen opslagdiensten 

gereserveerd. Er waren geen aanwijzingen van inbreuken of onregelmatigheden bij de 

toewijzing van de diensten en er werden dienaangaande geen klachten ontvangen. 

Het nieuwe vervoers- en marktmodel goedgekeurd door de CREG en op 1 oktober 2012 

opgestart door Fluxys Belgium is opgesteld overeenkomstig het door het 3de pakket 

opgelegde entry-exit model. De creatie van het Belgische gasplatform Zeebrugge Trading 

Point (ZTP), rechtstreeks toegankelijk voor de Belgische gasgebruikers, maakt hier integraal 

deel van uit. Het nieuwe webplatform (gasdata.fluxys.com) is opgezet als een instrument om 

dynamisch gegevens op te vragen en de gebruikers kunnen kiezen in welke vorm: als tabel 

in de browser of in de formaten XML, Excel of CSV. De gegevens op het nieuwe 
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webplatform worden aangeboden volgens de nieuwe transparantievereisten in de Europese 

Verordening over de toegang tot de netten (EG) 715/2009 en omvatten zowel diensten van 

het vervoersnet als opslag- en LNG-diensten.  

In lijn met art. 15/14, §2, 14° van de gaswet heeft de CREG kennis genomen van het 

investeringsplan van Fluxys Belgium en heeft ze de samenhang geanalyseerd van dit plan 

met het ontwikkelingsplan van het net in de Europese Unie. ENTSOG produceert om de 2 

jaar een investeringsplan voor 10 jaar voor Europa (laatste versie 2011-2020). Het volgende 

tienjarenplan voor de EU zal verschijnen in februari 2013. Op dat moment zal de CREG 

opnieuw de samenhang nagaan met het investeringsplan van Fluxys Belgium.  

Op basis van de investeringsplannen voor het gasvervoersnet, de opslag en de LNG-

terminalling kunnen investeringen onderworpen worden aan een open season procedure. In 

2012 zijn er geen investeringen geïdentificeerd waarvoor een open season procedure moest 

worden opgestart.  

Indien nodig wordt in geval van weigering tot toegang erop toegezien dat de beheerder van 

het gasvervoersnet de nodige informatie verstrekt in verband met de noodzakelijke 

maatregelen om het net te versterken. In 2012 heeft er geen weigering van toegang 

plaatsgevonden. Wat betreft de toegangsweigering door vervoersondernemingen wegens 

take-or-pay-verplichtingen beschikt België niet meer over take-or-pay-contracten. Deze taak 

is dus niet relevant voor de CREG. 

De CREG heeft deelgenomen aan de werkgroep van de FOD Energie voor het aanpassen 

van het Koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen 

veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer 

door middel van leidingen. Een voorstel van ontwerp KB werd in samenspraak met Fluxys 

Belgium en AD Energie opgesteld. Het voorstel moet in zijn definitieve vorm worden gegoten 

en worden overgemaakt aan de Staatssecretaris.  

In België werd sinds de liberalisering geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 

vrijstelling van toegang voor derden toe te kennen. Ook naar de toekomst toe kondigt zich 

geen aanvraag aan. Een advies met betrekking tot het uitwerken van een KB ter 

ondersteuning van deze praktijk is derhalve niet gevraagd, noch gegeven. 
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Doelstelling nr. 18: De netbeheerders certificeren 

Hoewel twee certificeringsprocedures wat betreft Elia en Fluxys succesvol werden afgerond 

door de CREG, kon de certificering van de Interconnector (UK) Limited niet worden afgerond 

in 2012 omwille van redenen extern aan de CREG. Bijgevolg moet zij, overeenkomstig de 

stelling aangenomen onder punt 4 van het onderhavige verslag, oordelen dat deze 

doelstelling en de acties waaruit deze bestaat, werden verwezenlijkt wat betreft de CREG, 

maar niet konden worden voltooid omwille van externe elementen. 

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 artikelen van de gaswet en de elektriciteitswet betreffende de certificering van de 

netbeheerders houden in zekere mate de omzetting in van het ontvlechtingsmodel Full 

Ownership Unbundling en de te volgen procedure voor het certificeren van een 

netbeheerder, zoals dit voorzien is in de gasrichtlijn en elektriciteitsrichtlijn en van de 

gasverordening en elektriciteitsverordening.  

Daarbij moet verwezen worden naar het verzoek tot vernietiging door de CREG ingediend bij 

het Grondwettelijk Hof en een klacht ingediend bij de Europese Commissie m.b.t. een heel 

aantal bepalingen van de Belgische wet van 8 januari 2012 wegens een niet correcte en 

conforme omzetting, m.i.v. een belangrijk aantal bepalingen inzake de certificering van de 

transmissiesysteembeheerder.  

Voor wat de certificering betreft, heeft de CREG deze taken vervuld in het kader van de 

hierboven besproken certificeringsoefening, waarbij door de CREG inhoudelijk, getoetst 

werd of Elia System Operator voldoet aan de vereisten inzake volledige 

eigendomsontvlechting vervat in artikelen 9.1. t.e.m. 9.3. van de derde elektriciteitsrichtlijn, 

(en in de relevante artikelen van de Elektriciteitswet voor zover deze conform zijn of kunnen 

geïnterpreteerd worden met de voormelde bepalingen van de derde elektriciteitsrichtlijn). 

De CREG heeft naar aanleiding van de certificering van Fluxys Belgium N.V. en 

Interconnector (UK) Limited op uitdrukkelijk verzoek van deze laatsten haar 

certificeringbeslissing in hoofdzaak gebaseerd op de toepassing van de bepalingen van de 

gasrichtlijn en de gasverordening, alsook door het nationaal recht voor zoveel als mogelijk in 

overeenstemming uit te leggen met de eisen van het Unierecht wat betreft certificering. 
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a) Elia System Operator certificeren 

Voor wat betreft de initiële certificering van Elia System Operator (ESO) werden begin 2012 

de informele voorbereidende besprekingen, die reeds door de CREG waren opgestart in het 

najaar van 2011 met het oog op de voorbereiding van de certificering van Elia, voortgezet. 

Gezien de laattijdige omzetting van het 3de pakket, kon de formele certificeringsprocedure 

pas opgestart worden na de inwerkingtreding van de Belgische omzettingswet.  

Per brief van 2 maart 2012 heeft de CREG Elia vervolgens verzocht om binnen twee 

maanden een dossier in te dienen met het oog op haar certificering als beheerder van het 

transmissienet voor elektriciteit. Vervolgens heeft Elia op 11 april 2012 een dossier met 

certificeringsaanvraag ingediend bij de CREG onder het model van Ownership Unbundling. 

Aangezien er in het door Elia overgemaakte certificeringsdossier op een heel aantal punten 

nog informatie bleek te ontbreken of bepaalde informatie niet up-to-date was, diende de 

CREG nog verzoeken tot aanvulling en bijkomende informatie tot Elia te richten.  

Na onderzoek van het ingediende certificeringsdossier en de ontvangen bijkomende 

informatie, werd door de CREG een ontwerpbeslissing
93

 m.b.t. de initiële certificering van 

Elia System Operator genomen. Deze ontwerpbeslissing werd op 10 augustus 2012 aan de 

Europese Commissie (EC) overgemaakt voor advies.  

Vervolgens hebben ESO en de raadslieden van enkele aandeelhouders van ESO aan de 

Europese Commissie bijkomende toelichtingen en informatie verstrekt in verband met 

bepaalde opmerkingen die de CREG in haar ontwerpbeslissing maakte. Bij brieven van 19 

en 25 september 2012 heeft ESO bijkomende informatie aan de EC overgemaakt, met kopie 

aan de CREG, m.b.t. een aantal punten die opgeworpen werden in de ontwerpbeslissing 

van de CREG. 

Op 9 oktober 2012 heeft de Europese Commissie haar advies m.b.t. de certificering van 

ESO aan de CREG meegedeeld. In dit advies stemde de Europese Commissie onder meer 

in met de vaststelling in de ontwerpbeslissing van de CREG dat er op een reeks punten nog 

bijkomende informatie diende verstrekt te worden door ESO (en diens aandeelhouders) aan 

de CREG alvorens certificering kan worden verleend. In haar advies stemde de EC ook in 

met het standpunt van de CREG dat de zgn. “dubbele structuur” ESO-Elia Asset in dit geval 

op zich geen belemmering voor de certificering vormt, voor zover er volledige duidelijkheid is 

m.b.t. de (volledige) zeggenschap die ESO heeft over haar dochteronderneming Elia Asset. 
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De CREG heeft dit advies van de EC vervolgens aan ESO overgemaakt met de vraag om 

haar zo snel mogelijk alle nodige bijkomende informatie te bezorgen, teneinde het vereiste 

onderzoek verder te kunnen voeren overeenkomstig dit advies en binnen de vereiste termijn 

een eindbeslissing te kunnen vaststellen. In navolging daarvan werd in de loop van het 

najaar van 2012 door ESO nog een reeks brieven met bijkomende informatie en 

verklaringen aan de CREG overgemaakt . 

In het kader van dit onderzoek en met het oog op de toekomstige naleving van de 

ontvlechtingsvereisten, heeft de CREG ESO verzocht om een aantal 

vennootschapsdocumenten aan te passen teneinde de volledige zeggenschap van ESO 

over Elia Asset te verzekeren en om deze volledig in overeenstemming te brengen met de 

vereisten van eigendoms-ontvlechting voorzien in artikel 9 van de derde elektriciteitsrichtlijn. 

In het licht daarvan heeft ESO er zich toe verbonden om de statuten van ESO en Elia Asset 

op verschillende punten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de 

vereisten van eigendomsontvlechting voorzien in de derde elektriciteitsrichtlijn, en eveneens 

om diens vennootschapsdocumenten op bepaalde punten aan te passen teneinde de 

controle van ESO over Elia Asset te verduidelijken. 

Op 6 december 2012 heeft de CREG tenslotte een positieve eindbeslissing94 getroffen met 

betrekking tot de aanvraag tot certificering van ESO, onder de voorwaarde dat een reeks in 

deze beslissing opgenomen verbintenissen nageleefd en effectief uitgevoerd worden. 

De CREG zal de uitvoering van de aangegane verbintenissen moeten controleren, met in 

eerste instantie de formalisering ervan (met als voornaamste element de verbintenis tot 

wijziging van de statuten van Elia System Operator en Elia Asset die zullen voorgelegd 

worden aan een buitengewone algemene vergadering, onmiddellijk na de eerstvolgende 

gewone algemene vergadering op 21 mei 2013). Daarna zal de CREG in de toekomst ook 

moeten instaan voor een permanent toezicht op de voortdurende naleving van de 

ontvlechtingsvereisten door de transmissiesysteembeheerders, dit onder meer na 

kennisgeving door de TSO’s van geplande transacties die een herevaluatie van de naleving 

van deze ontvlechtingsvereisten kunnen vereisen. 

b) Fluxys Belgium certificeren 

Voor wat betreft de initiële certificering van Fluxys Belgium heeft deze op 9 maart 2012 bij 

de CREG haar aanvraag tot certificering ingediend onder het model van Ownership 

Unbundling. 
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Na onderzoek van het ingediende certificeringsdossier en de ontvangen bijkomende 

informatie, werd door de CREG een ontwerpbeslissing m.b.t. de initiële certificering van 

Fluxys Belgium genomen. De ontwerpbeslissing
95

 van 21 juni 2012 werd op 4 juli 2012 aan 

de Europese Commissie overgemaakt voor advies.  

Op 10 augustus 2012 heeft de EC haar advies m.b.t. de certificering van Fluxys Belgium aan 

de CREG meegedeeld. In dit advies heeft de Europese Commissie de CREG gevraagd de 

gevolgen van de door de CREG in haar ontwerpbeslissing gevraagde aanpassing van de 

statuten van Fluxys Belgium voor de bestuurders die momenteel zetelen in de twee 

bedrijven (Fluxys Belgium en Fluxys Holding) te evalueren en deze evaluatie op te nemen in 

de eindbeslissing. Anderzijds werd aan de CREG ook gevraagd om te onderzoeken in welke 

mate de deelneming van Fluxys & Co, 100% dochteronderneming van Fluxys Belgium N.V., 

in een partnerschap die eigenaar is van een LNG-schip compatibel is met het verbod 

voorzien in artikel 9, §1, punt b), ii) van de gasrichtlijn en deze analyse op te nemen in haar 

eindbeslissing. 

Op 27 september 2012 heeft de CREG een positieve eindbeslissing96 getroffen met 

betrekking tot de aanvraag tot certificering van Fluxys Belgium, onder de voorwaarde dat 

een aantal in deze beslissing opgenomen verbintenissen nageleefd en effectief uitgevoerd 

worden. 

De CREG heeft de uitvoering van de aangegane verbintenissen gecontroleerd en goed 

bevonden (de verbintenis tot wijziging van de statuten van Fluxys Belgium en Fluxys 

Holding). 

Daarna zal de CREG in de toekomst ook controleren in hoeverre de verbintenis tot het 

lichten van de aankoopoptie met betrekking tot de VTN leiding al dan niet effectief 

plaatsvindt. De CREG zal ook moeten instaan voor een permanent toezicht op de 

voortdurende naleving van de ontvlechtingsvereisten door Fluxys Belgium, dit onder meer 

na kennisgeving door de Fluxys Belgium van geplande transacties die een herevaluatie van 

de naleving van deze ontvlechtingsvereisten kunnen vereisen (de zgn. “permanente 

monitoring” van de naleving van de ontvlechtingsvereisten). 
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c) Interconnector (UK) Limited certificeren 

Voor wat betreft de initiële certificering van Interconnector (UK) Limited heeft deze, na tal 

van besprekingen in de loop van 2012 en in nauwe samenwerking met Ofgem de Engelse 

regulator, op 3 december 2012 bij de CREG haar aanvraag tot certificering ingediend onder 

het model van Ownership Unbundling. 

Het onderzoek van het ingediende certificeringsdossier en de ontvangen bijkomende 

informatie is eind 2012 door de CREG nog niet afgerond. De CREG moet ten laatste op 3 

april 2013 haar ontwerpbeslissing m.b.t. de initiële certificering van Interconnector (UK) 

Limited aan de Europese Commissie overmaken voor advies.  

Dit advies moet binnen de twee maanden verleend worden. Rekening houdende met dit 

advies zal de CREG vervolgens een definitieve beslissing van certificering moeten nemen 

binnen de twee maanden. Het is de bedoeling dat Interconnector (UK) Limited als beheerder 

van de interconnector dat het Verenigd Koninkrijk met België verbindt gecertificeerd wordt. 

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

uitoefenen 

De CREG heeft in 2012 verschillende acties in verband met deze doelstelling verwezenlijkt. 

Overeenkomstig de stelling aangehaald onder punt 4 van het onderhavige verslag, oordeelt 

de CREG dat deze doelstelling en de acties waaruit deze bestaat, werden verwezenlijkt 

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

elementen. De externe elementen waardoor de CREG deze doelstelling in 2012 niet 

volledig heeft kunnen verwezenlijken, hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen 

betreffende wettelijke bepalingen die zowel op Belgisch als op Europees niveau verwacht 

werden en die niet tijdig konden worden doorgevoerd. 
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In haar studies97 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. Overeenkomstig het voorstel van de CREG 

moesten 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. Hiervoor was het onder andere noodzakelijk om de 

geschillenbeslechting aan de regulator toe te wijzen en een einde te maken aan het aparte 

bestaan van een “Geschillenkamer”. 

In de wet van 8 januari 2012 werd gekozen voor een consolidering van de Geschillenkamer 

als orgaan van de CREG (art. 24, § 1 van de elektriciteitswet), maar deze maakt er geen 

noodzakelijk deel van uit omdat de leden en de plaatsvervangende leden van deze 

Geschillenkamer niet onder de leden van het Directiecomité en de personeelsleden van de 

CREG mogen worden gekozen (art. 29, § 2 van de elektriciteitswet).De gewijzigde wet laat 

dus 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. De CREG heeft ook kritiek geuit over de samenstelling en het reglement voor de 

procesvoering van de Geschillenkamer in haar beroep tot vernietiging op 15 juni 2012 

neergelegd bij het Grondwettelijk Hof tegen sommige bepalingen van de wet van 

8 januari 2012. 

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). De wet van 8 januari 2012 gaat in de richting van dit voorstel en 

voegt in de elektriciteitswet (art. 28) en de gaswet (art. 15/18bis) de mogelijkheid in voor elke 

belanghebbende partij die zich geschaad acht naar aanleiding van een door de CREG 

genomen beslissing om een klacht in te dienen bij de CREG teneinde de zaak opnieuw te 

laten onderzoeken. De CREG moet een nieuwe beslissing nemen binnen de twee maanden 

volgend op de ontvangst van een klacht. 

Tot op heden heeft de CREG noch klachten voor een nieuw onderzoek van haar 

beslissingen, noch klachten die onder de bevoegdheden van de Geschillenkamer vallen, 
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ontvangen. Sedert de omzettingswet van 8 januari 2012 kan elke belanghebbende de 

CREG verzoeken om een beslissing die zij heeft genomen, opnieuw te onderzoeken.  

De wetgever heeft geen gevolg gegeven aan het voorstel van de CREG om haar de taak 

van beslechting van de geschillen ingediend bij de Geschillenkamer toe te vertrouwen. De 

wet voorziet hieromtrent dat de leden van de Geschillenkamer per koninklijk besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden benoemd. Tot op heden werd het 

koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Geschillenkamer nog niet 

uitgevaardigd, waardoor de Geschillenkamer niet werkzaam is. 

Omdat er geen operationele geschillenkamer beschikbaar is, wordt aan de netgebruikers 

een wettelijk voorzien rechtsmiddel ontnomen (voor de geschillen tussen de 

transportnetbeheerder en de netgebruikers in verband met de verplichtingen opgelegd aan 

de transportnetbeheerder in kwestie, de distributienetbeheerders en de beheerders van 

gesloten industriële netten overeenkomstig de elektriciteitswet, de gaswet en hun 

uitvoeringsbesluiten).De CREG zal de wetgevende ontwikkelingen en de ontwikkelingen in 

de rechtspraak op dit gebied goed blijven volgen. 

Doelstelling nr. 20: De opdrachten inzake toezicht uitoefenen 

De meeste van deze talrijke acties waaruit deze doelstelling bestaat, werden door de CREG 

in 2012 volledig verwezenlijkt. Overeenkomstig de stelling aangenomen onder punt 4 van 

het onderhavige document oordeelt de CREG echter dat deze doelstelling en de acties 

waaruit deze bestaat, werden verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet konden 

worden voltooid omwille van externe elementen. De externe elementen waardoor de 

CREG deze doelstelling in 2012 niet volledig heeft kunnen verwezenlijken, hebben 

voornamelijk betrekking op wijzigingen betreffende wettelijke bepalingen die zowel op 

Belgisch als op Europees niveau verwacht werden en die niet tijdig konden worden 

doorgevoerd. 
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De toezichtopdrachten vermeld in het 3de pakket hebben niet enkel betrekking op de 

opvolging van de tarieven en de prijzen alsook op de opvolging van de maatregelen ter 

bescherming van de consumenten (volledig verwezenlijkt), maar ook op de toegang tot de 

netten en tot de infrastructuur en de opvolging van de werking, de opening en de 

ontwikkeling van de markt, waar ook nog de toezichtstaken voorzien door de Europese 

REMIT-verordening aan moeten worden gevoegd (verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar 

niet voltooid omwille van externe elementen).  

a) Monitoring van de tarieven en volumes; 

Met betrekking tot de monitoring van tarieven en prijzen heeft de CREG in de loop van 2012 

een zeer uiteenlopend aantal actiepunten gerealiseerd. 

Met haar studie
98

 over de toegepaste tarieven tijdens de regulatoire periode 2009-2012 voor 

de distributienetten van elektriciteit en gas in België gaf de CREG een volledig overzicht van 

zowel de toegepaste tarieven met daarbij een toelichting bij de juridische en praktische 

problemen die werden vastgesteld bij het nemen van tarifaire beslissingen. In deze studie 

wordt ook stilgestaan bij de verdere verlenging van de distributienettarieven tijdens de 

exploitatiejaren 2013 en 2014.  

De resultaten betreffende het economische evaluatieverslag op lange termijn in verband met 

de slimme meters in België, opgesteld door de groep ENOVER, zijn in de drie gewesten 

negatief, wat erop wijst dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de invoering in 

België van slimme meetsystemen ten belope van 80% in 2020. De studies over de plaatsing 

van slimme systemen worden echter vervolgd omdat talrijke vragen hieromtrent nog het 

voorwerp uitmaken van studies en afhangen van de richting gegeven door de Europese 

Commissie, onder andere op het vlak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Wat betreft de gasprijzen analyseert de studie
99

 van de CREG uitgevoerd in juni 2012 de 

prijzen en de kosten op het vlak van invoer, doorverkoop en levering. Uit deze studie blijkt 

onder andere dat de olieprijs niet langer doorslaggevend is voor de vastlegging van de 

invoerprijzen op de Belgische markt. Meer dan 75% van de doorverkoopprijzen (op de 

groothandelsmarkt) en de verkoopprijzen aan residentiële klanten blijft echter geïndexeerd 

op basis van de olieprijs. Bijgevolg blijft de olieprijs de prijzen van de historische leveranciers 

op de residentiële markt en op de KMO-markt bepalen. De leveranciers die hun gas 
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verkopen en aankopen op basis van een gasindexering bieden beduidend lagere prijzen aan 

hun residentiële klanten en aan de KMO’s aan dan de leveranciers die een olie-indexering 

hanteren. De brutoverkoopmarges voor de levering aan residentiële klanten en aan KMO’s 

zijn meestal comfortabel en van ongeveer hetzelfde niveau, dit zowel voor de leveranciers 

die een olie-indexering toepassen als voor de leveranciers die een gasindexering hanteren. 

De verkoopmarges en de gemiddelde verkoopprijzen voor industriële klanten zijn echter vrij 

klein. De gemiddelde prijs voor de levering aan elektriciteitcentrales is nog lager, onder 

andere dankzij de steenkoolindexering voor een deel van het volume. 

Voor de levering van elektriciteit aan de grote verbruikers heeft de CREG in 2012 drie 

studies
100

 uitgevoerd. In haar studies maakt de CREG de stand van zaken op van de 

mechanismen voor de vastlegging van de “prijzen van energie” op basis waarvan de grote 

Belgische industriële afnemers in 2010 en 2011 werden gefactureerd. De CREG stelt vast 

dat de meeste contracten een “klik”-mechanisme toepassen op de noteringen van de 

Power BE-markt van de elektriciteitsbeurs APX ENDEX. Op één uitzondering na geldt deze 

vaststelling ook voor de grootste industriële afnemers wiens “historische contracten”, die op 

de vooravond van de vrijmaking werden getekend, aflopen. 

Wat de kleinhandelsprijzen elektriciteit en gas maakte de CREG in 2012 voor de zesde keer 

de studie
101

 over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen die een duidelijk en 

gedetailleerd inzicht geeft in de evolutie van de prijzen. 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 met bijhorende analyses. 

In januari 2012 heeft de CREG een studie
102

 uitgevoerd over de hoogte en de evolutie van 

de energieprijzen. De studie hanteert als referentie de elektriciteits- en gasprijzen voor de 

periode 2009 – 2011 en baseert zich op het gebruik van typeklanten, wat als voordeel heeft 

dat een vergelijking kan worden opgesteld met de buurlanden. De studie bestudeert de 

verschillende componenten van de eindprijs (commodity, transport, distributie, heffingen, 

toeslagen en belastingen) die de uiteindelijke totaalprijs bepalen en toont aan dat de 

totaalfactuur van de Belgische consument zowel voor het gas als voor de elektriciteit hoger 
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is vergeleken met de buurlanden. De CREG heeft bijgevolg aanbevelingen geformuleerd, en 

een aantal daarvan werden via concrete acties en aanpassing van de regelgeving ook in de 

praktijk gebracht. 

Sinds april 2012 publiceert de CREG maandelijks een overzicht en evolutie van de 

elektriciteits- en gasprijzen voor residentiële klanten en KMO’s op haar website. Enerzijds 

geeft deze publicatie een overzicht per gewest van de beschikbare actieve producten en, 

anderzijds, vergelijkt ze de Belgische all-in prijzen en energiecomponent met die van de 

buurlanden. De omzettingswet van 8 januari 2012, de elektriciteitswet en de gaswet voorzien 

dat de CREG voor elke leverancier die in België actief is en voor elk variabel typecontract 

alsook voor elk nieuw typecontract in samenspraak met deze leverancier, een 

gegevensbank samenstelt teneinde de berekeningswijze van de variabele energieprijzen op 

te nemen, onder andere de indexeringsformules en –parameters die ze gebruiken. Naast de 

variabele componenten verzamelt deze gegevensbank ook alle producten met een vaste 

energiecomponent. Alle samenstellende elementen van de prijsformule van de 

energiecomponent (abonnement, indexeringsparameters en de coëfficiënten die hierop 

betrekking hebben, de bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling) worden 

afzonderlijk opgenomen in de gegevensbank. De energiecomponent van de jaarlijkse factuur 

wordt voor sommige typeklanten berekend aan de hand van het relevante jaarlijkse verbruik. 

De resultaten die de CREG verkrijgt worden bovendien per land gecontroleerd door ze te 

vergelijken met de resultaten verkregen aan de hand van prijssimulatoren van de 

buurlanden. 

In augustus 2012 heeft de CREG aan de Regering een exhaustieve lijst voorgesteld
103

 van 

toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de 

indexeringsparameters voor elektriciteit en gas. Op basis van dit voorstel kunnen de 

variabele energieprijzen gefactureerd aan de residentiële afnemers en de KMO’s enkel nog 

evolueren in functie van de beursnoteringen. Aan de hand van zijn koninklijke besluiten van 

21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de 

indexering van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers die op 1 april 2013 in 

werking zijn getreden, heeft de Regering het voorstel van de CREG opgevolgd en een 

overgangsperiode ingevoerd die tot eind 2014 loopt en tijdens dewelke de indexering op 
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basis van de olieprijzen voor bepaalde leveranciers mogelijk blijft. Via de wet van 29 maart 

2012 werd de controle van de correctheid van prijsindexeringen, de controle van de naleving 

van indexeringscriteria, de aanmaning van tekortschietende leveranciers, de opstelling van 

een evaluatierapport over het vangnetmechanisme, de oplegging van administratieve 

geldboetes en de ingebrekestelling van leveranciers die nalaten aangifte te doen of een 

beslissing na te leven door de CREG uitgesteld tot 1 januari 2013. Over de 

gerechtvaardigdheid van stijgingen van de variabele energieprijs buiten indexering werden 

er in 2012 geen aanmeldingen of vaststellingen gedaan met betrekking tot stijgingen van 

variabele energieprijzen buiten indexering. Over de aanbevelingen van de CREG over de 

verenigbaarheid van leveringsprijzen met openbaredienstverplichtingen werden geen 

vaststellingen gedaan die het voorwerp konden uitmaken van een aanmelding aan de Raad 

voor de Mededinging. 

Nog steeds wat de bescherming van de consumenten betreft, heeft de CREG de 

prijsvergelijkingsmodules (PVM) voor gas en elektriciteit op de Belgische energiemarkt 

geanalyseerd in een studie
104

 die een lijst opmaakt van de tien basiscriteria die door de 

PVM’s moeten worden nageleefd en die, volgens de CREG, de basis vormen van een 

kwaliteitsvolle PVM waardoor de verbruiker betere keuzes zal kunnen maken wanneer hij 

van leverancier verandert. Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de PVM’s worden 

geconfronteerd, is de versterking van de resultaten van de simulatie, wat mogelijk is indien 

men in de simulatie rekening houdt met de gemiddelde waarden van de verschillende 

indexeringsparameters van de afgelopen twaalf maanden. De CREG heeft in 

december 2012 een ontwerp van beslissing uitgewerkt met betrekking tot een charter voor 

goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële 

gebruikers en KMO’s. Het charter is gebaseerd op de criteria beschreven in bovenvermelde 

studie waaraan een kwaliteitsvolle prijsvergelijker zou moeten voldoen. De dienstverleners 

kunnen dit charter vrijwillig ondertekenen en zich er op die manier toe verbinden de goede 

praktijken na te leven. 

b) De groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas opvolgen in het kader van de 

REMIT-verordening 

De CREG heeft in september 2012 haar studie105 over de in Belgisch recht te nemen 

maatregelen ter uitvoering van verordening nr. 1227/2011 (REMIT) en betreffende de 

integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie gepubliceerd. De studie 
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omvat de interpretatie van de CREG over welke aanpassingen aan de elektriciteitswet en 

gaswet dienen te gebeuren zodanig dat de CREG over de nodige bevoegdheden beschikt 

om de bepalingen uit REMIT af te dwingen. Het is namelijk de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid van de lidstaten dat, via het wetgevingsproces, de regulerende 

instantie de bevoegdheden krijgt zoals die door REMIT voorzien zijn. De CREG zal er in 

2013 op toezien dat de nodige wetgevende stappen gezet worden opdat de vereiste 

aanpassingen aan de elektriciteitswet en de gaswet zich voltrekken, voor het verstrijken van 

de deadline van 29 juni 2013. 

Via een toepassing, ter beschikking gesteld door ACER, wordt de CREG geïnformeerd over 

meldingen van transacties inzake ongeplande productieonderbrekingen, van niet openbaar 

gemaakte voorwetenschap, van vermoedelijke inbreuken. I n 2012 werden geen meldingen 

ontvangen. Mogelijke meldingen worden simultaan verstuurd naar het e-mailadres 

remit@creg.be. Deze mailbox is speciaal aangemaakt voor deze meldingen, net als voor 

alle vragen die marktspelers met betrekking tot REMIT hebben.  

Over de kennisneming van informatie over capaciteit en gebruik van infrastructuur is het 

wachten op de uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie terzake. Deze worden 

verwacht in de tweede helft van 2013. Deze uitvoeringshandelingen bepalen de modaliteiten 

over de informatie die moet opgeleverd worden (wie, wat, frequentie, Etc.). Op de website 

van Elia en Fluxys is echter al heel veel informatie terzake beschikbaar (die nu al, buiten het 

kader van REMIT, wordt gepubliceerd).  

Wat betreft het register van marktdeelnemers zijn in 2012 veel voorbereidende 

werkzaamheden gebeurd binnen de Market Integrity & Transparency WG van ACER. De 

CREG heeft, als lid van deze WG, actief meegewerkt aan het verwerken van de bijdrages 

van de marktspelers op de publieke raadpleging terzake. Op 26 juni 2012 werd het 

registratieformat aangenomen. In 2013 zal ACER verder de noodzakelijke IT-infrastructuur 

installeren opdat de registraties zouden kunnen plaatsvinden. Echter, de registraties kunnen 

maar van start gaan eenmaal de uitvoeringshandelingen van de EC zijn aangenomen. De 

nationale regulerende instanties zetten nationale registers van marktdeelnemers op, die zij 

actueel houden. De uitvoeringshandelingen worden verwacht tweede helft van 2013.  

Wat betreft de bescherming van verkregen informatie en voorkomen van misbruik ervan, 

zolang er geen marktdeelnemers geregistreerd zijn, en verplicht zijn om data aan ACER 

over te maken, ontvangt de CREG geen info.  

Over het geval van aanbeveling aan EC over de te monitoren gegevens gaf ACER een 

eerste advies aan de EC op 23 oktober 2012. Dit advies werd voorbereid binnen de MIT WG 

mailto:remit@creg.be


132 / 143 

van ACER, waar de CREG vertegenwoordigd is. De CREG heeft, samen met andere 

regulerende instanties, er onder andere voor geijverd dat er een bepaalde de minimis zou 

worden ingesteld voor de rapportering van informatie. Echter, het is uiteindelijk aan de EC 

om definitief hierover te beslissen.  

Wat betreft de uitoefening van onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden, dienen de 

bevoegdheden die aan de nationale regulerende instantie worden toegekend door REMIT 

door de lidstaten te worden opgenomen in de nationale wetgeving. De lidstaten dienen dit te 

doen voor 29 juni 2013. In 2012 waren de bevoegdheden nog niet opgenomen in de 

wettekst, bijgevolg zijn er ook nog geen activiteiten daarover geweest. 

Over de meededeling van vermoedelijke inbreuken aan ACER, van vermoedelijke financiële 

inbreuken aan FSMA en ACER, van vermoedelijke mededingingsinbreuken aan de 

mededingingsautoriteit, Europese Commissie en ACER zijn er in 2012 geen mededelingen 

gebeurd. 

Voor markttoezicht op regionaal niveau onderhoudt de CREG met ACER en met haar 

collega regulatoren de nodige contacten. Dit gebeurt tijdens de maandelijkse formele 

vergaderingen van de MIT WG van ACER maar ook op ad hoc basis in specifieke gevallen 

(vb.: Voorzitter van het Directiecomité Er wordt gewerkt aan een Memorandum of 

Understanding (MoU) om de samenwerking tussen ACER en de nationale regulerende 

instanties vorm te geven. De definitieve tekst van deze MoU wordt verwacht in 2013. 

In december 2012 werd een eerste vergadering gehouden met het FSMA. De bedoeling was 

om het FSMA in te lichten over de ontwikkelingen binnen REMIT en hun ervaringen met 

financiële instrumenten (waarvan er verschillende energieproducten zijn) beter te begrijpen. 

Naarmate REMIT zich verder zal ontwikkelen, in het bijzonder wanneer de fase van data 

collectie en monitoring ingaat, zal het contact tussen de verschillende instanties frequenter 

worden.  

Zoals eerder gezegd, er is tussen de regulatoren veel contact in de werkgroepen maar 

zolang REMIT niet volledig operationeel is (registratie marktpartijen, dataverzameling, Etc.) 

is formele samenwerking in het kader van REMIT niet meteen aan de orde.  

ACER verzoeken om maatregelen te treffen tegen vermoedelijke inbreuken in andere 

lidstaten en toestemming verlenen voor een ander gebruik van confidentiële informatie dan 

oorspronkelijk bedoeld waren niet van toepassing in 2012. 
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De sancties die op schendingen van de bepalingen in REMIT zullen toegepast worden zijn 

door de REMIT tekst toegewezen aan de lidstaat. Het is ook de lidstaat die de Commissie 

op de hoogte dient te brengen van haar beslissing, en dit voor 29 juni 2013. In 2012 is hier 

omtrent geen beslissing genomen. Het is pas als die beslissing er is dat de nationale 

regulerende instantie die publiek openbaar kan maken. 

c) Monitoring van de toegang tot het net, de ontwikkeling en de werking van de markt 

Wat elektriciteit betreft, heeft de CREG in 2012 de uitvoering van de geplande investeringen 

in de netinfrastructuur blijven opvolgen. De CREG heeft hierbij meer systematisch aandacht 

geschonken aan een aantal belangrijke toekomstige projecten : 

- Interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk (NEMO-project) : de 

gesprekken tussen de regulatoren en de ontwikkelaars over het reguleringskader van 

toepassing op deze interconnectie werden in 2012 vervolgd. De partijen hopen om in 

2013 samen tot een definitief akkoord te komen. 

- Interconnectie tussen België en Duitsland (ALEGrO-project) : het ALEGrO-project 

houdt in dat een gelijkstroomverbinding wordt ontwikkeld tussen België en Duitsland, 

wat een primeur is voor de regio Centraal-West Europa. De indienststelling ervan is 

voorzien in 2017. De eerste socio-economische studies komen tot bemoedigende 

besluiten. Ze werden aan de CREG voorgesteld, die in dit stadium het nieuwe 

interconnectieproject steunt. 

- De ontwikkeling van een vermaasd net in de Noordzee : dit project beoogt de 

aansluiting van de toekomstige windmolenparken op hoogspanningsstations die op 

twee platformen nabij de verschillende concessies zullen worden aangelegd. Elia 

heeft zich ondermeer als belangrijk doel gesteld om op lange termijn het net aan te 

sluiten op een internationaal gelijkstroomplatform dat moet kaderen in het 

energiebeleid van de Europese Commissie. 

Bovendien neemt de CREG sinds 2012 op een gestructureerde manier deel aan 

besprekingen tussen Elia en de (mogelijke) exploitanten van offshore windmolenparken in 

de Noordzee. Dit laat toe om de geplande investeringen terzake van dichtbij op te volgen. 

De opvolging van de betrokkenheid van de elektriciteitsbeurzen in de werking van de 

markten, het toezicht op het beheer van de congestie van de nationale 

elektriciteitstransmissienetten en het toezicht op de samenwerking van de netbeheerders 

van de Europese unie en die van andere landen wordt ook uitgevoerd in het kader van het 
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project inzake de marktkoppeling in D-1 in de NWE-zone, het intraday NWE-mechanisme en 

de toewijzing van de capaciteiten op lange termijn die voorheen werden behandeld. 

Wat betreft de bijdrage aan het aanvullende verslag van de AD Energie over de 

bevoorradingszekerheid, heeft zij in 2012 geen beroep gedaan op de CREG in het kader 

van de opstelling van een dergelijk aanvullend opvolgingsverslag. 

Over het toezicht op de investeringen in de productiecapaciteit vanuit het oogpunt van de 

bevoorradingszekerheid, heeft de CREG in 2012 de investeringen verder opgevolgd. De 

CREG heeft vastgesteld dat er praktisch geen nieuwe investeringsbeslissingen werden 

genomen in 2012. 

Over de kennisneming van niet-geprogrammeerde definitieve of tijdelijke 

buitenwerkingstellingen van installaties, hebben de aankondigingen die in 2012 werden 

ontvangen, hebben betrekking op vier productie-eenheden. De CREG heeft hier kennis van 

genomen naarmate ze haar werden meegedeeld. 

Tenslotte, over de verlening van advies over het KB Informatieprocedure over de 

buitenwerkingstellingen en over het KB Procedure Offerteaanvraag, heeft de CREG in 2012 

geen dergelijke advies aanvraag gekregen 

Wat gas betreft, in navolging van de publicatie op 5 oktober 2011 van de finale versie van de 

prospectieve studie gas tot 2020 op de website van de AD Energie, werd in 2012 door de 

CREG een inhoudelijke bijdrage geleverd ter ondersteuning van de publicatie van het 

jaarlijks aanvullend verslag. In dit verslag staan de resultaten over de opvolging van de 

bevoorradingszekerheid van het voorbije jaar voorgesteld evenals alle maatregelen die 

hieromtrent worden genomen of overwogen.  

De CREG heeft een evaluatie uitgebracht van het preventief actieplan en het noodplan die 

de AD Energie ter consultatie heeft voorgelegd. Deze documenten vloeien voort uit 

verordening (EU) nr. 994/2010. Deze evaluatie is op 30 november 2012 per brief 

overgemaakt aan de AD Energie. 

De CREG neemt deel aan de activiteiten van de Europese “Gas coordination Group” als 

tweede permanente vertegenwoordiging van België. Zij voert haar taken uit naast de AD 

Energie die optreedt als de bevoegde instantie voor de bevoorradingszekerheid. De « Gas 

Coordination Group » komt op regelmatige tijdstippen bijeen en staat in voor de uitvoering 

van Verordening (EU) Nr. 994/2010. De CREG poogt met haar aanwezigheid een harmonie 

te verkrijgen tussen de vrije marktwerking voor gas (CREG primaire toezichthouder) en het 
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waarborgen van bevoorradingszekerheid (AD Energie is de bevoegde instantie). Een 

deelname van beide instanties aan deze Europese coördinatiegroep kan enkel maar ten 

goede komen van de doelstellingen van bevoorradingszekerheid waarbij maximaal gerekend 

wordt op de vrije marktwerking en indien van overheidswege opgetreden moet worden dat 

dit optreden zo minimaal mogelijk verstorend is voor de marktwerking.  

De overige taken van de CREG op het vlak van monitoring van de toegang tot de netten, de 

werking en de ontwikkeling van de elektriciteits- en de gasmarkten werden uitvoering 

behandeld in het kader van bovenvermelde doelstelling nr. 17. 

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. 

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 reeds aangegeven in het eerste deel van het onderhavige verslag heeft de CREG in 

2012 ten volle samengewerkt met de andere bevoegde nationale en internationale instanties 

voor de elektriciteits- en de gasmarkten. 

De CREG heeft haar deelname aan de diverse werkgroepen en Task Forces van zowel 

ACER als CEER bestendigd en neemt op een actieve wijze deel aan de vergaderingen van 

de General Assembly en de Board of Regulators. Zo heeft de CREG het Voorzitterschap 

toegewezen gekregen van de Procedure Workstream van ACER (onderdeel van de Agency 

Implementation and Monitoring Working Group) hetgeen er op wijst dat de inspanningen en 

het werk binnen de Europese structuur naar waarde worden geschat. Daarnaast bleef de 

CREG de lead in handen hebben via het voorzitterschap van de Central West European 

Region Electricity, via de Electricity Network and Market Task Force, het Co-chairmenship 

van de TF die de Framework Guidelines uitschrijft inzake Gas Tariffs. Daarnaast heef de 

CREG ook de pen vast gehouden bij het schrijven van de Framework Guideline 

Interoperability. Voor wat betreft de overige Framework Guidelines en de Netwerk Codes 

heeft de CREG via haar actieve participatie in de diverse werkgroepen en Task Forces 
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bijdragen geleverd bij de tot stand koming van de finale teksten. De CREG heeft ook de 

trekkersrol op zich genomen in het kader van het certicificatiedossier van de Interconnector. 

Tot slot heeft de CREG haar verantwoordelijkheid genomen binnen de regional groups die 

de evaluatie en het assessment uitvoer(d)en van de Projects of Common Intrest in het kader 

van het Infrastructure Package. De activiteiten hiervoor kwamen in 2012 op kruissnelheid 

ondanks het feit dat de Europese Verordening pas op het eind van 2012 werd genomen. 

Toch werden reeds de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van 

de evaluatie en dit op uitdrukkelijke vraag en zwaar aandringen van de Europese 

Commissie. De werkzaamheden waaraan de CREG deelnam situeerden zich uiteraard 

binnen de structuren van de CEER en ACER. Alle voorgaande activiteiten vallen te kaderen 

in het globalere doel van de eenmaking van de markt tegen 2014, waarbij de tot stand 

koming van de Netwerk Codes een essentieel element vormen. Het feit dat de CREG binnen 

de hiervoor vermelde domeinen aanzien geniet blijkt ook uit de contacten en de informatie-

uitwisseling die plaats vond met de Europese Commissie (DG ENER) inzake tal van 

dossiers. 

 

De vooropgestelde doelstellingen werden bereikt en zelfs meer dan dat, hetgeen zijn 

weerslag vindt in het toekennen van meer en meer verantwoordelijkheden aan de CREG 

binnen de Europese structuren. Eind 2012 werd de vertegenwoordiger de CREG binnen de 

BoR gevraagd om zch kandidaat te stellen om het Voorzitterscap van één van de vier 

ACER-werkgroepen waar te nemen, een vraag waaruit het vertrouwen van de andere NRA’s 

en ACER blijkt in het werk dat door de CREG gepresteerd wordt. 

 

De CREG zal in het verlengde van het verleden haar activiteiten binnen de Europese 

structuren blijvend verder zetten en haar verantwoordelijkheid verder opnemen via onder 

andere het opnemen in 2013 van de functie van Chair van één van de vier ACER 

werkgroepen. 

 

Op het vlak van elektriciteit, over de bijdrage aan het consultatieproces van ENTSO-E 

(netcodes, TYNDP, werkprogramma) heeft de CREG in 2012 blijven deelnemen aan de 

consultatieprocessen in verband met het opstellen van de diverse netcodes en het TYNDP. 

Ze heeft de samenwerking met gewestelijke regulatoren in dit verband in 2012 opgestart om 

hen beter te betrekken bij het consultatieproces voor de Europese netcodes die een invloed 

hebben op hun bevoegdheden.  

Tenslotte, over het toezicht op de technische samenwerking met TNB’s uit niet-EU-landen 

en de samenwerking binnen de intra-Europese regio’s (grensoverschrijdende capaciteit, 
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netcodes, congestiebeheer), werd de verwezenlijking ervan aangehaald in het kader van de 

hogervermelde doelstellingen nr. 17 en nr. 20. 

Inzake het gas worden betreffende de samenwerking met de vervoersnetbeheerders en de 

buitenlandse regulatoren van de EU en buiten de EU doorgaans landen bedoeld die 

grenzen aan het Oosten van Europa, waarvan de transmissiepijpleidingen aan het Europese 

netwerk gekoppeld zijn en waarlangs Russisch gas wordt aangevoerd. Toezicht op de 

technische samenwerking van de Oost-Europese netten met deze externe netten, gebeurt 

vanuit de “Gas Coordination Group”, opgericht binnen Europa in uitvoering van de 

Verordening (EU) Nr. 994/2010 inzake bevoorradingszekerheid van gas. De enige 

infrastructuur die beheerd wordt door een TNB uit een niet-EU-Land maar dat toch 

rechtstreeks gekoppeld is aan het Belgische transmissienetwerk, is de Zeepipe beheerd 

door het Noorse Gassco dat de Noorse gasbronnen verbindt met de aanlandingsterminal in 

Zeebrugge. Noorwegen is echter lid van de Europese Economische Ruimte en verbindt er 

zich toe om de regelgeving in Europa te implementeren. De technische samenwerking is in 

2012 dan ook vlot verlopen. Er zijn dan ook geen incidenten te vermelden.  

De drie regionale initiatieven, waaronder het Noordwesten, zijn in Europa onder impuls van 

ACER sterker naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er toe geleid dat agenda’s op elkaar 

afgesteld geraakt zijn. Traditionele onderwerpen, zoals de transparantie van gegevens, werd 

in 2012 niet meer vanuit regionaal perspectief gemonitord maar werd door ACER centraal 

gestuurd. Zo ook wordt de vroegtijdige implementatie van netwerk codes, zoals de oprichting 

van het handelsplatform Prisma voor de allocatie van capaciteit via veilingen kan genoemd 

worden, mee gestuurd vanuit ACER. En de discussie met vertegenwoordigers van de 

lidstaten met betrekking tot de te implementeren netwerk codes werd dan weer opgenomen 

door de Europese Commissie, in de zogenaamde pre-comitology vergaderingen.  

Toch blijven de contacten binnen de Noordwest gasregio nog bestaan en heeft dit in 2012 

geleid tot een intense samenwerking, wat de CREG betreft, met betrekking tot twee 

grensoverschrijdende ad hoc studies. Het eerste onderzoek betreft een samenwerking 

tussen de CREG met de regulatoren uit Nederland (NMa) en Groot-Brittannië (Ofgem) om 

de gashandel tussen hun markten te onderzoeken. De gezamenlijke raadpleging over 

gasstromen in de interconnectoren tussen Nederland, Groot-Brittannië en België werd 

uitgevoerd om aan het licht te brengen wat nog moet worden gedaan om 

gasinterconnectoren tussen de markten ten volle te laten benutten. De respons op deze 

raadpleging werd gepubliceerd op de website van de CREG. Het tweede onderzoek betreft 

een regionaal onderzoek naar het nut van impliciete allocatie van capaciteit binnen de 

gassector. Hiertoe nam de CREG deel aan de workshop op 18 oktober in Den Haag. Voor 
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beide studies wordt het finaal rapport in 2013 verwacht. 

Ook werd in 2012 het eerste gas regionaal investeringsplan (GRIP) voor de Noordwest 

regio, door ENTSOG publiek gemaakt en voorgesteld eind 2011, verder besproken in het 

licht van de publicatie van een nieuwe versie in 2013. Hierin passen ook de discussie rond 

de Verordening met betrekking tot leidraden inzake trans-Europese energie infrastructuur, 

waarover uiteindelijk een politiek akkoord werd bereikt op 27 november 2012 tussen de 

Europese Raad en het Parlement. Door de CREG werd deelgenomen aan regelmatige 

werkgroepvergaderingen, ook regionale, van de Europese Commissie met het oog op de 

beoordeling, becommentariëring en ondersteuning van het selectieproces van Europese 

prioritaire gascorridors.  

Op het vlak van LNG heeft de CREG aanzienlijk bijgedragen tot de studie over de evaluatie 

van de regimes betreffende de toegang tot de terminals in Europa tussen 2009 en 2011. 

Deze studie werd uitgevoerd door de LNG Task Force binnen de Gas Working Group van de 

CEER. Uit deze studie wordt geconcludeerd dat de Europese LNG-markt wordt gezien als 

een geconsolideerde markt binnen de huidige Europese context. Er hebben zich geen 

belangrijke wijzigingen voorgedaan wat betreft het aantal shippers die toegang hebben tot 

de terminals tijdens de betrokken periode. Daarnaast is het aandeel van LNG dat de 

nationale vraag bevoorraadt, vrijwel hetzelfde gebleven, met uitzondering van Spanje 

(daling) en het Verenigd Koninkrijk (stijging). In een Europees perspectief is er beschikbare 

capaciteit op de primaire markt of door middel van toepassing van CMP’s. In bepaalde 

terminals is de capaciteit volledig onderschreven. De studie toont aan dat alle terminals 

CMP-regels hebben die werken, ook al wordt de capaciteit die zo ter beschikking wordt 

gesteld, niet vaak onderschreven door andere shippers. Ook de secundaire markt is 

aanwezig in enkele terminals en werd zelfs in sommige terminals gebruikt, voornamelijk in 

terminals met een hoog niveau van capaciteitreserveringen. Tot slot stelt de studie voor om 

verder toezicht te houden op de LNG-markt door zich te concentreren op verschillende 

domeinen waar de regulering en de procedures nog meer kunnen worden verbeterd of 

geharmoniseerd. 

In 2012 werden tussen de CREG en andere NRAs geen samenwerkingsakkoorden 

afgesloten. Wel zal het nodige gedaan worden om eventuele MoU’s te ondertekenen in het 

kader van de implementatie van de REMIT-verordening en de samenwerking met ACER 

hieromtrent. In 2012 werd door de CREG aan ACER geen advies gevraagd in verband met 

een beslissing getroffen door een NRA van een andere lidstaat of in verband met de 

richtsnoeren opgesteld door de Europese Commissie. In 2012 zijn door NRAs van andere 

lidstaten of een EU-lidstaat geen beslissingen genomen die verband houden met 
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grensoverschrijdende uitwisselingen welke strijdig zouden kunnen worden geacht met de 

richtsnoeren genomen door de Europese Commissie. Bijgevolg, heeft de CREG hierover 

geen meldingen moeten doen in 2012 aan de Europese Commissie. 

 

De CREG heeft haar jaarlijks verslag voor het jaar 2011 alsook haar vergelijkend verslag[106] 

van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de 

verwezenlijkingen van het jaar 2011 opgesteld, gepubliceerd en overgemaakt aan de 

overheid. 

 

Het overleg met de Gewesten vindt plaats binnen de Forbeg-structuur. Binnen de 

werkgroepen worden items die betrekking (kunnen) hebben op de bevoegdheden van 

Gewestregulatoren voorgesteld en besproken. Teksten die van nut kunnen zijn worden 

desgevallend tussen door aan de Gewestregulatoren overgemaakt. De Gewestregulatoren 

worden steeds gevraagd input te geven voor het invullen van vragenlijsten inzake 

onderwerpen die deels of geheel hun bevoegdheden betreffen. Dit gebeurt ook voor wat 

betreft de opmaak van het National Report en het aanleveren van indicatoren. Op de 

plenaire vergadering wordt steeds een debriefing gegeven van de meest recente 

vergaderingen van de BoR en worden items die de bevoegdheden van de Gewesten 

kunnen raken meegedeeld. De Gewesten worden in de mogelijkheid gesteld om meer 

informatie op te vragen bij de CREG als NRA doordat naar aanleiding van elke vergadering 

van de Board of regulators de agenda aan hen wordt overgemaakt. 

 

De CREG heeft het Nationaal Rapport van België in samenwerking met de Gewestelijke 

regulatoren, de Ombudsdienst voor Energie en de administratie opgeleverd en meegedeeld 

aan de Europese Commissie en ACER. Het rapport wordt door ACER gebruikt voor de 

opmaak van haar Monitoring Report. Gelet op deze bevoegdheid van ACER ingevolge het 

derde pakket heeft de CEER beslist om vanaf 2012 geen Benchmark Report op te stellen. 

Voor het jaar 2012 werd mede daardoor door ACER en de CEER geopteerd om het 

Monitoring Report gezamenlijk op te stellen, hetgeen aldus geleid heeft tot het eerste “Joint 

Monitoring Report” in 2012.  

 

De CREG heeft al enige tijd bepalingen voorzien inzake de onverenigbaarheid en het 

belangenconflict in het kader van haar arbeidsreglement en haar arbeidsovereenkomsten. 

Ze werd er bovendien toe gebracht deze bepalingen bij externe partners te bevestigen. 

                                                 
106

 Vergelijkend verslag (Z) 120405-CDC-1154 van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de 
CREG en van de verwezenlijkingen van het jaar 2011 
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Een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de CREG 

werd goedgekeurd door het Directiecomité op zijn vergadering van 29 november 2012 en 

werd ter informatie overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de 

Staatssecretaris voor Energie. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de regels 

van toepassing op de opstelling van de akten van het Directiecomité, de regels van 

toepassing inzake raadpleging voorafgaand aan de goedkeuring van de beslissingen en op 

de regels van toepassing op het operationele beheer. Over het geheel genomen verbeteren 

deze wijzigingen de regels van toepassing in het verleden, die voor praktische problemen 

zorgden wat betreft hun toepassing. Het nieuwe huishoudelijk reglement werd gepubliceerd 

op de website van de CREG. 

 

Sedert de omzettingswet van 8 januari 2012 kan elke belanghebbende de CREG verzoeken 

om een beslissing die zij heeft genomen opnieuw te onderzoeken. De CREG moet een 

nieuwe beslissing nemen binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van de klacht. 

In 2012 is één klacht met het oog op nieuw onderzoek binnengekomen bij de CREG.  Na 

onderzoek werd deze klacht verworpen. 

 

De CREG neemt zich voor om alle klachten met het oog op herziening te behandelen binnen 

de termijn die haar wettelijk is toegemeten. 
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5. CONCLUSIES: GRAAD VAN 

VERWEZENLIJKING VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE CREG IN 2012 

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

beleidsplan voor 2012, in totaal 21 te verwezenlijken algemene doelstellingen vastgelegd. 

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 de nieuwe opdrachten toevertrouwd aan de 

CREG door het 3de 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 79 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 2012, stelt de CREG vast dat 

zij tijdens het betrokken jaar in totaal 91 acties heeft uitgevoerd. 

Deze stijging van bijna 15% van het aantal acties vergeleken met het oorspronkelijke aantal 

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

Staatssecretaris 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 2012 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, de 

tarifering of de werking van de elektriciteits- en gasmarkten  

De graad van verwezenlijking van deze 16 “business as usual”-doelstellingen van de CREG 

in 2012 en van de 91 acties waaruit deze bestaan, wordt op synthetische en objectieve wijze 

beschreven in het vierde deel van onderhavig verslag. De algemene evaluatie van de 

91 acties uitgevoerd in 2012 door de CREG leidt tot onderstaande grafiek:  
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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 3de pakket, wordt in 

onderstaande grafiek samengevat : 
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Er dient te worden opgemerkt dat de talrijke acties waaruit deze vijf doelstellingen bestaan, 

door de CREG volledig werden verwezenlijkt in 2012. Overeenkomstig de stelling 

aangehaald onder punt 4 van het onderhavige verslag wordt er, wanneer een doelstelling 

wordt onderverdeeld in verschillende acties en deze verschillende graden van 

verwezenlijking hebben, rekening gehouden met de laagste graad van verwezenlijking van 

de acties op de schaal teneinde de graad van verwezenlijking van deze doelstelling te 

bepalen. Deze conservatieve benadering versterkt de objectiviteit van de evaluatie van het 

werk van de CREG 

De externe elementen waardoor de CREG vier van deze vijf doelstellingen in 2012 niet 

volledig heeft kunnen verwezenlijken, hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen 

betreffende wettelijke bepalingen die zowel op Belgisch als op Europees niveau verwacht 

werden en die niet tijdig konden worden doorgevoerd.  

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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