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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 2013 en van hun 

verwezenlijking. Dit verslag vormt een bijlage bij het jaarverslag 2013 van de CREG.  

Het jaarverslag 2013 en het vergelijkend verslag 2013 zijn beschikbaar op de website van 

de CREG1, alsook het beleidsplan 2013 zodat de geïnteresseerde lezer hierin bijkomende 

informatie kan putten indien deze dit nodig acht.  

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

van het beleidsplan van 2013 kort aangehaald. Vervolgens wordt de methodologie 

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

jaar 2013. 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 2013. 

Dit vergelijkende verslag werd op 24 april 2014 goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG. 

                                                           
1
 http://www.creg.be/nl/ra.html  

http://www.creg.be/nl/ra.html
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2. HERINNERING AAN DE INHOUD VAN HET 

BELEIDSPLAN VOOR HET JAAR 2013 

In haar beleidsplan 2013, opgesteld door de CREG in oktober 2012, 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 2013 was de CREG actief in zes activiteitendomeinen, bestaande uit 15 doelstellingen en 

133 oorspronkelijke acties.  

Aangezien het moeilijk en zelfs onmogelijk is om deze doelstellingen en 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.  

Aangezien de CREG proactief wenst te zijn, heeft zij in 2013 tevens dertien bijkomende 

initiatieven genomen teneinde de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt te 

verbeteren.  

De doelstellingen van de CREG voor 2013 worden samengevat in de tabel op volgende 

pagina.  
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ACTIEGEBIED DOELSTELLINGEN VOOR 2013 

1.  ADVISEUR VAN DE 

OVERHEID 

Doelstelling nr. 1: Gehoor geven aan de verzoeken van de overheid en 

steun verlenen aan het Belgische energiebeleid 

Doelstelling nr. 2: Formuleren van voorstellen, adviezen en verslagen 

voorzien door de gas- en elektriciteitswetten 

2. REGULERING VAN DE 

TRANSMISSIE- EN 

DISTRIBUTIENETTEN VOOR 

ELEKTRICITEIT EN GAS 

Doelstelling nr. 3: Bepalen of goedkeuren van de tarieven en controleren 

van de rekeningen van de beheerders van de transmissienetten voor 

elektriciteit en gas 

Doelstelling nr. 4: Bepalen of goedkeuren van de tarieven en controleren 

van de rekeningen van de beheerders van de distributienetten voor 

elektriciteit en gas 

Doelstelling nr. 5: De toegang tot het gasvervoersnet en de optimale 

werking van de markt van gastransmissiecapaciteit waarborgen 

Doelstelling nr. 6: De toegang tot het elektriciteitstransmissienet en de 

optimale werking van de markt van elektriciteitstransmissiecapaciteit 

waarborgen 

Doelstelling nr. 7: De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 

beheerders van het transmissienet voor elektriciteit en gas waarborgen 

3. MONITORING VAN DE 

TRANSMISSIENETTEN VOOR 

ELEKTRICITEIT EN GAS 

Doelstelling nr. 8: Transparantie, aanbod en gebruik van de capaciteiten 

van het gasvervoersnet verbeteren 

Doelstelling nr. 9: Transparantie, aanbod en gebruik van de capaciteiten 

van het elektriciteitstransmissienet verbeteren 

4. MONITORING VAN DE 

PRIJZEN VOOR ELEKTRICITEIT 

EN GAS 

Doelstelling nr. 10: De monitoring van de prijzen voor elektriciteit en gas 

verzekeren 

5. MONITORING VAN DE 

PRODUCTIE, DE INVOER EN DE 

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 

EN GAS 

Doelstelling nr. 11: De werking van de gas- en elektriciteitsbeurzen 

analyseren 

Doelstelling nr. 12: Toezicht houden op de bevoorradingszekerheid en op 

de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt 

6.  TAKEN IN VERBAND MET 

OPENBARE 

DIENSTVERPLICHTINGEN, 

WINDPARKEN IN DE NOORDZEE 

EN SAMENWERKING MET 

ANDERE INSTELLINGEN 

Doelstelling nr. 13: 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. 14: Verzekeren van de taken inzake domeinconcessies, 

garanties van oorsprong en offshore groenestroomcertificaten 

Doelstelling nr. 15: De  interne en externe communicatie verbeteren en 

samenwerken met andere  nationale en Europese instanties 
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3. INHOUD VAN HET VERGELIJKEND 

VERSLAG BETREFFENDE DE 

DOELSTELLINGEN EN DE 

VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET JAAR 2013 

Dit verslag geeft een bondig overzicht van de graad van verwezenlijking van de 15 door de 

CREG bepaalde doelstellingen voor het jaar 2013. 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. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

volgende schaal:  

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 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 in 

het algemeen bijdragen tot een betere werking van de elektriciteits- en de gasmarkt. De 

lezer die geïnteresseerd is in de individuele invloed van de doelstellingen van de CREG, 

wordt vriendelijk verzocht het Jaarverslag 2013 te raadplegen of de verschillende akten van 

de CREG die integraal beschikbaar zijn op haar website2.  

 

 

                                                           
2
 http://www.creg.be/nl/outputdb.asp  

http://www.creg.be/nl/outputdb.asp
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4. SYNTHETISCHE EVALUATIE VAN DE 

GRAAD VAN VERWEZENLIJKING VAN DE 

DOELSTELLINGEN VASTGELEGD DOOR DE 

CREG VOOR HET JAAR 2013 

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

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

verwezenlijkt, de meeste doelstellingen van de CREG redelijkerwijze toch moeilijk op een 

zodanig korte periode kunnen worden gerealiseerd omwille van de draagwijdte van de 

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

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

worden geconsolideerd. 

In dit deel worden achtereenvolgens het activiteitendomein, de betrokken doelstelling en tot 

slot de verschillende acties waaruit deze is samengesteld behandeld.  

ACTIVITEITENDOMEINEN VAN DE CREG 

4.1. ADVISEUR VAN DE OVERHEID 

Doelstelling 1: Gehoor geven aan de verzoeken van de overheid en steun verlenen aan 

het Belgische energiebeleid 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat ze de twee voorziene acties volledig heeft verwezenlijkt.  

Ook alle vier bijkomende acties heeft de CREG volledig verwezenlijkt.   
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1) Meewerken aan de uitvoering van het beleid van de Federale Regering en het 

Federaal Parlement op het vlak van energie (cf. pag. 11 van het Beleidsplan 2013)  

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 

2) Opvolgen van de evoluties van het Derde Pakket (cf. pag. 11 van het Beleidsplan 

2013) 

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 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na neerlegging van het beleidsplan 2013: 

3) Formuleren van een advies over de modaliteiten voor een procedure van 

offerteaanvraag 

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 een schrijven van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en 

Mobiliteit heeft de CREG in 2013 tevens een advies geformuleerd over de modaliteiten voor 

een procedure van offerteaanvraag dat één van de luiken vormt van het “Plan Wathelet”3. De 

CREG zag zich genoodzaakt om in advies 1243 enkele bezwaren te uiten met betrekking tot 

het gebruik van de procedure van offerteaanvraag met het oog op de bouw van nieuwe 

STEG-eenheden in België.  

4) Uitvoeren van een studie over de hervorming van de 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 

Op vraag van de Staatssecretaris voor Energie heeft de CREG de “nota Dralans” 

geëvalueerd. Aangezien de hoogte van de ondersteuning voor offshore windenergie in 

België sinds vele jaren een discussiepunt was, bestond de opdracht van de heer Dralans uit 

het voorstellen van een alternatief ondersteuningsmechanisme voor offshore windenergie 

waarin zowel de investeerders als de grootverbruikers zich konden vinden. De CREG heeft 

in studie 1258 enkele denkpistes aangereikt voor een mogelijke hervorming van de 

ondersteuning voor offshore windenergie. 

                                                           
3
 “Het Belgisch elektriciteitssysteem op een tweesprong: een nieuwe energiepolitiek om de overgang te doen 

slagen”, beschikbaar op de volgende link:  
http://wathelet.belgium.be/wp-content/uploads/2012/07/Plan-Wathelet-Elektriciteit.pdf  

http://wathelet.belgium.be/wp-content/uploads/2012/07/Plan-Wathelet-Elektriciteit.pdf
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5) Afleveren van een advies betreffende de voorwaarden en de procedure voor de 

toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties 

voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de 

zeegebieden  

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 verzoek van de Staatssecretaris voor Milieu, Energie en Mobiliteit heeft de CREG een 

advies geformuleerd over een ontwerp van koninklijk besluit4 dat bedoeld is om (i) twee 

zones te bepalen om de plaatsing van installaties voor energieopslag mogelijk te maken in 

de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen en (ii) om de zone, bestemd voor 

de inplanting van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden 

aan te passen. De CREG verstrekt in advies 1266 algemene opmerkingen, met name wat 

betreft de pertinentie om een zone voor energieopslag te voorzien in de zeegebieden waarin 

België rechtsmacht kan uitoefenen.  

6) Schrijven van een advies over het marien ruimtelijk plan in verband met 

elektriciteit en gas  

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

De Staatssecretaris voor Milieu, Energie en Mobiliteit heeft de CREG verzocht om een 

advies uit te brengen over “een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien 

ruimtelijk plan”. In grote lijnen gaat het over volgende ruimtelijke beslissingen: 

 de bevestiging van de windconcessiezone binnen de Belgische zeegebieden; 

 de instelling van twee nieuwe concessiezones voor de bouw en exploitatie van een 

energie-atol; 

 de instelling van een zone voor een ‘stopcontact op zee’; 

 de vastlegging van een ‘corridor’ voor kabels en pijpleidingen. 

De CREG adviseerde om de door haar vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. 

 

                                                           
4
 Een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende 

de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie 
van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin 
België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht. 
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Doelstelling 2: Formuleren van voorstellen, adviezen en rapporten voorzien door de 

elektriciteitswet en de gaswet  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat twee van de vijf voorziene acties zonder voorwerp waren 

en dat zij de drie resterende volledig heeft verwezenlijkt.   

 

7) Behandelen van de vergunningsaanvragen met betrekking tot de elektriciteits- en 

gasmarkt (cf. pag. 12 van het Beleidsplan 2013) 

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 

 

8) Meewerken aan de prospectieve studie over de elektriciteitsbevoorrading van 

België (cf. pag. 13 van het Beleidsplan 2013) 

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 

9) Meewerken aan de prospectieve studie over de gasbevoorrading van België (cf. 

pag. 13 van het Beleidsplan 2013) 

 

De CREG werd in 2013 niet gecontacteerd door de AD Energie voor een overleg in het 

kader van de opstelling van een nieuwe prospectieve studie voor aardgas (cf. Gaswet art. 

15/13). 

Zonder voorwerp      
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10) Optellen van een verslag aan de Staatsecretaris over het mechanisme van 

vangnetregulering (cf. pag. 14 van het Beleidsplan 2013) 

Zoals voorzien in de wet van 29 maart 2012 kwam op 31 december 2012 een einde aan de 

tijdelijke bevriezing van indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten en trad 

vanaf 1 januari 2013 het eigenlijke vangnetmechanisme volledig in werking. Een eerste 

verslag aan de Staatsecretaris over het mechanisme van vangnetregulering zal daarom een 

analyse van het volledige jaar 2013 bevatten en werd bijgevolg als te verwezenlijken actie 

opgenomen in het Beleidsplan 2014. 

11) Opstellen van verslagen betreffende de evolutie van de elektriciteits- en de 

gasmarkt (cf. pag. 14 van het Beleidsplan 2013)  

a) Overmaken van het Jaarverslag 2012 van de CREG aan de Staatssecretaris en de 

Commissie Bedrijfsleven van de Kamer  

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

b) Overmaken aan de Europese Commissie en ACER van het Nationaal rapport 2012 

dat in samenwerking met de drie gewestelijke regulatoren en de Ombudsdienst voor 

Energie werd opgesteld 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

 

4.2. REGULERING VAN DE TRANSMISSIE- EN 

DISTRIBUTIENETTEN VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS 

Doelstelling 3: Bepalen of goedkeuren van de tarieven en controleren van de 

rekeningen van de beheerders van de transmissienetten voor elektriciteit en gas  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de vijftien oorspronkelijk vastgestelde acties zeven 

volledig werden verwezenlijkt, drie in beperkte mate en twee werden verwezenlijkt wat betreft 

de CREG, maar niet konden worden voltooid omwille van externe elementen. Daarnaast 

leverden twee acties betere resultaten op dan verwacht en was er één zonder voorwerp. Alle 

zes bijkomende acties heeft de CREG volledig verwezenlijkt.   

Zonder voorwerp      
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12) Vastleggen van een definitieve tarifaire methodologie (cf. pag. 15 van het 

Beleidsplan 2013)  

a. 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 

Omdat het Hof van Beroep in zijn arrest van 6 februari 2013 de beslissing van de CREG over 

de transmissienettarieven 2012-2015 vernietigd had, was de CREG verplicht om op korte 

termijn opnieuw te beslissen. Het doorlopen van de procedure gericht op de definitieve 

tariefmethodologie zou te lang geduurd hebben; de CREG koos voor een aanpassing van 

haar voorlopige tariefmethodologie. De definitieve tarifaire methodologie is slechts van 

toepassing op de periode 2016-2019. 

b. 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 

Omwille van bovengenoemd arrest van het Hof van Beroep, en de wens van de CREG en de 

markt om de tariefmethodologie inzake elektriciteitstransmissie enerzijds en 

aardgastransmissie, aardgasopslag en LNG-terminalling anderzijds tegelijkertijd te 

ontwikkelen, heeft de CREG de tariefmethodologie in 2013 wel kunnen opstarten 

(beginnende met een voorstel van akkoord over de te volgen procedure), doch nog niet 

kunnen afronden. 
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13) Nemen van een nieuwe beslissing over de transmissienettarieven (cf. pag. 15 van 

het Beleidsplan 2013) 

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 

14) Aanpassen van afspraken inzake de niet in België gereguleerde activiteiten (cf. 

pag. 15 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Omdat de procedure voor de definitieve tariefmethodologie pas in het najaar van 2013 is 

opgestart, zal de voorziene aanpassing pas in de loop van 2014 gerealiseerd worden. Het 

betreft evenwel een formele aanpassing; in de praktijk wordt permanent, dus ook bij de 

nacalculatie voor het jaar 2013, rekening gehouden met een billijke verdeling van kosten 

tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten 

15) Herzien van het rapporteringsmodel (cf. pag. 15 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Omdat de procedure voor de definitieve tariefmethodologie pas in het najaar van 2013 is 

opgestart, zal deze herziening, die het sluitstuk vormt van de tariefmethodologie, pas in de 

loop van 2014 kunnen gerealiseerd worden. Ook hier betreft het een formele aanpassing: in 

de praktijk wordt het rapporteringsmodel dynamisch aangepast aan de nieuwe elementen en 

de noden van de rapportering. 

16) Controleren van de tariefverslagen over 2012 (zowel eerste halfjaar als volledig  

jaar) waarbij ook wordt nagegaan of er geen kruissubsidiëring werd toegepast (cf. 

pag. 15 van het Beleidsplan 2013) 

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 

17) Opvolgen van de aan FLUXYS gedane aanbevelingen ten gevolge van de audit 

van de verkoopfacturen, van de toepassing van de tarieven na de introductie van 

het Entry/Exit model en van de verslagen en aanbevelingen van de commissaris-

revisoren (cf. pag. 15 van het Beleidsplan 2013) 

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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Na de audit van de verkoopfacturen heeft de CREG 7 aanbevelingen aan FLUXYS gedaan. 

De CREG heeft na een volgend bezoek geconstateerd dat alle aanbevelingen door FLUXYS 

uitgevoerd werden. De audit heeft dus geleid tot een verduidelijking en grotere transparantie 

van de tarieven, en meer bepaald de facturatie ervan, voor de klanten van FLUXYS. 

18) Controleren van de toepassing van de tarieven (in het bijzonder van de 

injectietarieven en de tarieven voor openbare dienstverplichtingen (ODV)) en de 

toeslagen (cf. pag. 16 van het Beleidsplan 2013) 

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 

19) Nagaan van de gegrondheid van de bij de CREG aangetekende beroepen tegen 

de toepassing van nettarieven door beheerders van gesloten industriële 

systemen (cf. pag. 16 van het Beleidsplan 2013)  

Er werden geen aangetekende beroepen ontvangen. 

20) Nagaan in hoeverre de zogenaamde samenwerkingsovereenkomst tussen de 

TSO’s en de DNB’s moet aangepast worden (cf. pag. 16 van het Beleidsplan 2013) 

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 

21) Effectiviteit van de X-factor voor de regulatoire periode 2012-2015 opvolgen (cf. 

pag. 16 van het Beleidsplan 2013) 

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 

22) Opvolgen van rechtsgedingen met tarifair karakter en deze indien mogelijk 

vermijden via gericht en transparant overleg (cf. pag. 16 van het Beleidsplan 2013) 

a. 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 een passend gevolg gegeven aan de lopende rechtszaken, heeft intensief 

overlegd met Elia over de procedure en de afhandeling van het correctief tariefvoorstel van 

Elia, maar heeft niet kunnen vermijden dat marktpartijen die niet deelnamen aan de 

tariefprocedure, beroep hebben ingediend tegen de betreffende beslissing van de CREG. De 

Zonder voorwerp      
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voorbereiding van het verweer van de CREG nam heel wat tijd in beslag. 

b. Gas 

Er werden geen aangetekende beroepen ontvangen. 

23) Rechtvaardigen, motiveren en op de passende wijze bekendmaken van de 

tarifaire handelingen (cf. pag. 16 van het Beleidsplan 2013) 

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 

24) Aanpassen van de tariefstructuur in het kader van de harmonisering van de 

nettarieven binnen Europa voor elektriciteit (cf. pag. 17 van het Beleidsplan 2013) 

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 hangt voor de vernoemde harmonisering volledig af van ACER. Dat agentschap 

heeft de afhandeling van een eventuele procedure over harmonisering van de nettarieven 

gericht op de afnemers evenwel verplaatst naar het werkprogramma 2014. Wel werden in 

2013 de beleidsvoorbereidende inspanningen uitgevoerd gericht op de nettarieven ten laste 

van producenten (injectietarieven). 

25) Uitwerken van het mechanisme “correctiefactor” om de kosten voor balancing te 

beperken gedurende de opstart van de nieuwe eenheden van kleine spelers op de 

markt (cf. pag. 17 van het Beleidsplan 2013) 

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 

26) Overmaken aan de Minister en aan ELIA van een verslag over het al dan niet 

manifest onredelijke karakter van de prijzen aangeboden voor de levering van de 

ondersteunende diensten (pag. 18) 

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 

Dankzij haar inspanningen om de mechanismen voor de levering van ondersteunende 

diensten te faciliteren, kon de CREG in twee verslagen aan de bevoegde Minister voor de 

eerst een gunstig oordeel uitspreken over de vraagprijzen en de aangeboden volumes voor 

de ondersteunende diensten in 2015. 

Zonder voorwerp      
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Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na neerlegging van het beleidsplan 2013: 

27) Aanpassen van de voorlopige tariefmethodologie Elektriciteit (overgangs-

maatregel) na de beslissing van het Hof van Beroep van 6 februari 2012 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

Om na de vernietiging door het Hof van Beroep van haar vorige beslissing over de 

nettarieven 2012-2015 een nieuwe beslissing te kunnen nemen, moest de CREG vooreerst 

haar voorlopige tarifaire methode aanpassen aan de ondertussen gewijzigde wetgeving. Die 

aanpassing gebeurde na een openbare consultatie. 

28) Beslissen over het voorgestelde ‘correctief tariefvoorstel’ van Elia voor de 

regulatoire periode 2012-2015 

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 

Na de voornoemde openbare consultatie over de aangepaste voorlopige tariefmethodologie 

heeft de CREG met haar beslissing (B)130516-CDC-658 E/26 van 16 mei 2013 andermaal 

beslist over de transmissienettarieven voor de volledige regulatoire periode 2012-2015. 

29) Beslissen over de criteria die de CREG hanteert voor de beoordeling van het 

redelijk karakter van de eventuele vergoeding aan netgebruikers die getroffen 

worden door een verantwoorde, doch eenzijdige beslissing van hun 

aansluitingsmodaliteiten door Elia 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

In het vooruitzicht van een aantal netaanpassingen door Elia in het kader van de 

optimalisering van haar infrastructuur en het bereiken van een globaal, optimum voor alle 

netgebruikers, legde de CREG eind 2013 de criteria vast voor het redelijk karakter van een 

eventuele vergoeding door of van Elia aan of door individuele netgebruikers.  Die werkwijze 

laat een billijke oplossing toe voor de eventuele knelpunten van bepaalde 

infrastructuurdossiers. Ook de gewestelijke regulatoren worden in dergelijke dossiers 

betrokken. 
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30) Bijdragen tot het tot stand komen van de Framework Guidelines on Harmonized 

Gas Transmission Tariff Structures 

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 november 2013 nam ACER bovengenoemde kaderrichtsnoeren aan na een proces 

van 18 maanden waarin de CREG als een van de co-voorzitters van de desbetreffende 

taakgroep een leidende rol heeft gespeeld. Na vastgesteld te hebben dat deze 

kaderrichtsnoeren hun doel bereiken (met name effectieve mededinging, efficiënt 

functioneren van de groothandelsmarkt in aardgas en niet-discriminerende derdentoegang) 

verzocht de Europese Commissie ENTSOG op basis hiervan een netwerk code te 

ontwikkelen. 

31) Aanpassingen van de tarieflijst van Fluxys Belgium 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

Op vraag van Fluxys Belgium heeft de CREG haar akkoord verleend voor de toevoeging van 

een kolom op de tarieflijst met de tarieven voor het lopende jaar (2013). De CREG heeft 

eveneens haar akkoord verleend voor de vervanging van de prijsindex ZIG Day-Ahead door 

de index Platt’s Zeebrugge Gas Price Assessment Day Ahead, aangezien de eerste index 

niet meer zal worden gepubliceerd door S&P Dow Jones. 

 

32) Goedkeuring van de maximumprijs voor de terugkoop van de overboekte 

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 

In uitvoering van de Europese verordening inzake congestie management procedures heeft 

de CREG goedkeuring verleend aan Fluxys Belgium voor het voorgestelde (tarifaire) 

mechanisme inzake overboeking en terugkoop. 
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Doelstelling 4: Bepalen of goedkeuren van de tarieven en controleren van de 

rekeningen van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit en gas  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de elf voorziene acties zes acties niet werden 

verwezenlijkt, drie volledig werden verwezenlijkt en één wat betreft de CREG, maar niet kon 

worden voltooid omwille van externe elementen. Daarnaast was er één actie zonder 

voorwerp.  

 

33) Vastleggen van een definitieve tarifaire methodologie (cf. pag. 18 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 het vaststellen van een nieuwe tarifaire methodologie dienen alle procedures (o.a. 

inzake consultatie en concertatie) zoals voorzien in de elektriciteit- en gaswet te worden 

nageleefd. Het volledige proces tot opstellen van een tarifaire methodologie dient daarom 

binnen een voldoende ruim en gedetailleerd tijdskader te worden uitgevoerd (ongeveer een 

jaar).  

De taak tot het vaststellen van een nieuwe tarifaire methodologie werd in 2013 ook 

beïnvloed door de modaliteiten inzake de bevoegdheidsoverdracht ‘distributienettarieven’ 

zoals voorzien in de zesde staatshervorming.  Aangezien de overdracht van bevoegdheden 

op 1 juli 2014 zal plaatsvinden, kon de CREG geen definitieve tariefmethodologie opstellen 

met inachtneming van de bovenvermelde termijnen en timing. 
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34) Nemen van een nieuwe beslissing over de distributienettarieven voor de lopende 

regulatoire periode (cf. pag. 18 van het Beleidsplan 2013) 

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 de distributienetbeheerders werden onder meer op vraag van de regionale 

regulatoren door een beslissing van de CREG verlengd voor de periode 2013-2014 en zijn 

geldig tot en met 31 december 2014. 

In een arrest (dd. 27 november 2013 - 2013/AR/26) van het Hof van Beroep te Brussel 

werd trouwens geoordeeld dat de CREG zonder vaststelling van een tarifaire methodologie 

geen nieuwe tarifaire beslissingen kan nemen. 

35) Herzien van het rapporteringsmodel (cf. pag. 18 van het Beleidsplan 2013) 

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 herziening van het rapporteringsmodel hangt samen met de ontwikkeling en vaststelling 

van een nieuwe tarifaire methodologie. Daarom wordt verwezen naar punt 33. 

36) Controleren van het tariefverslag over 2012 waarbij ook wordt nagegaan of er 

geen kruissubsidiëring werd toegepast (cf. pag. 18 van het Beleidsplan 2013) 

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 niet vaststellen van een nieuwe tarifaire methodologie heeft ook een impact op de 

mogelijkheid van de CREG om beslissingen inzake tarifaire saldi te nemen, aangezien ook 

voor dergelijke beslissingen de tarifaire methodologie als basis dient. Uit in het verleden 

hierover gevoerde correspondentie blijkt trouwens dat de regionale regulatoren, na de 

bevoegdheidsoverdracht, het vaststellen en de modaliteiten inzake de bestemming van de 

saldi uit het verleden als onderdeel van hun eigen tarifaire methodologie zullen uitwerken. 

37) Nemen van definitieve ex-post beslissingen voor de exploitatiejaren 2010 en 2011 

(cf. pag. 18 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Idem actie 35. Op vraag van de vier Energieministers in ons land werd via een brief dd.        

4 juli 2013 in alle transparantie wel een overzicht bezorgd van de door de 

distributienetbeheerders aan de CREG gerapporteerde saldi over de jaren 2008-2012. 
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38) Uitoefenen van een permanente controle op de toepassing van de nettarieven (in 

het bijzonder van de injectietarieven en de tarieven voor openbare 

dienstverplichtingen (ODV)) en de toeslagen (cf. pag. 19 van het Beleidsplan 2013) 

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 

39) Nagaan van de gegrondheid van de bij de CREG aangetekende beroepen tegen 

de toepassing van nettarieven door beheerders van gesloten industriële 

systemen en ontwikkelen van een nieuwe controlemethodiek (cf. pag. 19 van het 

Beleidsplan 2013) 

Er werden geen aangetekende beroepen ontvangen. 

40) Vastleggen van de waarde van de X-factoren voor de volgende regulatoire 

periode aan de hand van onder meer een efficiëntie-benchmarking (cf. pag. 19 van 

het Beleidsplan 2013) 

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 vastleggen van de waarde van de X-factoren hangt samen met de ontwikkeling en 

vaststelling van een nieuwe tarifaire methodologie. Daarom wordt verwezen naar actie 33. 

41) Opvolgen van rechtsgedingen met tarifair karakter en deze indien mogelijk 

vermijden via gericht en transparant overleg (cf. pag. 19 van het Beleidsplan 2013) 

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 

42) Rechtvaardigen, motiveren en op de passende wijze bekendmaken van de 

tarifaire handelingen (cf. pag. 19 van het Beleidsplan 2013) 

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 

43) Samenwerken met de gewestelijke regulatoren met het oog op de overdracht van 

de bevoegdheid inzake distributienettarieven, alsook overleg plegen over de 

aanpassingen van de ‘samenwerkingsovereenkomst’ tussen de TSO en de DNBs 

(cf. pag. 19 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Zonder voorwerp      
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De CREG heeft in 2013 op verzoek van de regionale regulatoren verschillende contacten 

(antwoord op schriftelijke vergaderingen via mail, bilaterale vergaderingen) gehad 

aangaande de overdracht van de bevoegdheden. Omwille van het uitblijven van wettelijke 

besluiten en de verschillende aanpak van de regionale regulatoren is deze taak niet voltooid 

in 2013. 

Doelstelling 5: De toegang tot het gasvervoersnet en de optimale werking van de 

markt van gastransmissiecapaciteit waarborgen 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de acht oorspronkelijk voorziene acties vier acties 

volledig werden verwezenlijkt en twee acties werden verwezenlijkt wat betreft de CREG, 

maar niet konden worden voltooid omwille van externe elementen. Twee acties werden niet 

verwezenlijkt. 

 

44) Controleren van de toepassing van de regels zoals bepaald in de gedragscode 

van 23 december 2010 (cf. pag. 20 van het Beleidsplan 2013) 

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 

45) Vervolmaken van de drie basisdocumenten voor opslag, vervoer en LNG 

(standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma’s) op basis 

van de ervaring verkregen door de praktische werking van de ontwikkelde 

marktmodellen en door marktconsultaties (cf. pag. 20 van het Beleidsplan 2013) 

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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Voor vervoer en opslag heeft Fluxys in 2013 aanpassingen voorgesteld. Zoals voorzien 

heeft Fluxys hierover de markt geraadpleegd via een officiële consultatie. De 

respectievelijke voorstellen werden door de CREG behandeld en goedgekeurd. 

Voor LNG moeten er nog reguleringsdocumenten worden uitgewerkt over het lossen van 

LNG-tankers rekening houdend met de ontwikkeling van de trans-shipment diensten in het 

kader van het project van YAMAL LNG. 

46) Opvolgen van de toegang tot en de optimale werking van het gasvervoersnetwerk 

(cf. pag. 20 van het Beleidsplan 2013) 

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 H-gas werd dit volledig verwezenlijkt.  

Voor L-gas is dit OK aan Belgische kant, maar niet aan Nederlandse zijde. 

47) Uitwerken van een monitorprogramma met het oog op het opvolgen van de 

implementatie van het Entry/Exit vervoersmodel (cf. pag. 21 van het Beleidsplan 

2013) 

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 monitorprogramma voor het opvolgen van de implementatie van het Entry/Exit model 

werd niet uitgevoerd. 

Het Entry/Exit model werd intussen volledig ingevoerd, zodat de opvolging van de 

implementatie intussen niet meer vereist is. 

48) Opvolgen en bijdragen tot het tot stand komen van de Europese ontwikkelingen 

op het vlak van regulering die voortvloeien uit de implementatie van het Derde 

Pakket (cf. pag. 21 van het Beleidsplan 2013)  

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 

49) Bijsturen van de drie basisdocumenten in overleg met de marktpartijen op basis 

van de nieuwe Europese regelgeving (cf. pag. 22 van het Beleidsplan 2013) 

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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50) Aanpassen van de gedragscode om deze in lijn te brengen met de nieuwe 

Europese regelgeving (cf. pag. 22 van het Beleidsplan 2013) 

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 de Framework Guidelines en de Network Codes in uitvoering van het 

Derde Pakket is nog steeds lopende en vraagt aanpassingen van het vervoersmodel en van 

de regels die hieruit afgeleid worden. Het is niet opportuun in deze omstandigheden 

voorstellen voor wijziging van de gedragscode uit te werken. 

51) Zich buigen over klachten die partijen hebben tegen een transmissie- of 

distributienetbeheerder in verband met hun verplichtingen die voortvloeien uit 

het Derde Pakket (cf. pag. 23 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Doelstelling 6: De toegang tot het elektriciteitstransmissienet en de optimale werking 

van de markt van elektriciteitstransmissiecapaciteit waarborgen 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de zestien oorspronkelijk voorziene acties één actie 

in beperkte mate werd verwezenlijkt, acht acties volledig en vijf acties wat betreft de CREG, 

maar niet konden worden voltooid omwille van externe elementen. Daarnaast waren er twee 

acties zonder voorwerp. 
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52) Bestuderen en goedkeuren van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de 

aansluitings-, ARP- en toegangscontracten (cf. pag. 22 van het Beleidsplan 2013) 

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 

53) Opvolgen van de uitvoering van de geplande investeringen in het kader van het 

ontwikkelingsplan van het elektriciteitstransmissienet (cf. pag. 23 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

54) Goedkeuren van het voorstel van Elia betreffende de primaire, secundaire en 

tertiaire reserves voor 2013 (cf. pag. 23 van het Beleidsplan 2013) 

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 

55) Goedkeuren van het voorstel van de regels ter compensatie van de 

kwartuuronevenwichten (balancingregels) voor 2014 (cf. pag. 23 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

56) Analyseren van rapport van Elia betreffende de reserves in 2012 (cf. pag. 23 van 

het Beleidsplan 2013) 

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 

57) Analyseren van de opvolgingsrapporten van de compensatie van de 

kwartuuronevenwichten (balancing) (cf. pag. 23 van het Beleidsplan 2013) 

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 

58) Verderzetten van de werkzaamheden in verband met de evolutie van het ontwerp 

van de elektriciteitsmarkt (cf. pag. 23 van het Beleidsplan 2013) 

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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59) Bijdragen tot het opstellen van de framework guidelines door het ACER en het 

ontwikkelen van network codes door ENTSO-E (cf. pag. 24 van het Beleidsplan 

2013)  

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 haar leiding van de werkgroep “AENM TF” van ACER, stond de CREG in 

voor de opvolging van de opstelling door ENTSO-E van de netwerkcodes in verband met 

de toewijzing van capaciteiten en het congestiebeheer en de uitwerking van de andere 

kaderrichtsnoeren bepaald in het Derde Pakket, alsook de opvolging van de 

overeenstemmende netwerkcodes. Deze netwerkcodes zullen via comitology-procedures 

worden omgezet in Europese verordeningen. Hier wordt nog steeds aan gewerkt. 

60) Nagaan in welke mate het technisch reglement nog doeltreffend is op het vlak van 

objectieve criteria voor de coördinatie van de oproep op de productie-installaties 

(cf. pag. 24 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Actie 60 past in dezelfde context als de vorige actie. Een wijziging van het technisch 

reglement is hiervoor momenteel niet wenselijk, zolang er niet meer duidelijkheid is met 

betrekking tot de Europese netwerkcodes en de "balancingcode" in het bijzonder. 

61) Verder uitwerken van het regulatoir kader voor het Nemo-project (cf. pag. 24 van 

het Beleidsplan 2013) 

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 2013 hebben de CREG en OFGEM een bijkomende analyse moeten uitvoeren van het 

budget dat ELIA en NATIONAL GRID hebben voorgesteld. Omwille van het technische 

karakter van dit budget hebben de regulatoren een beroep gedaan op een externe 

consultant, BPI. Door deze niet-voorziene bijkomende analyse heeft de voltooiing van het 

regulatoir kader van NEMO enkele maanden vertraging opgelopen en die is nu voorzien in 

de eerste helft van 2014. Deze vertraging heeft geen impact op de geplande 

indienststellingsdatum van NEMO. 
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62) Bestuderen en desgevallend goedkeuren van de nieuwe afspraken tussen Elia en 

de distributienetbeheerders over de concrete koppelingsmodaliteiten van hun 

netten (cf. pag. 25 van het Beleidsplan 2013) 

Voor het akkoord was nog geen goedkeuring van de CREG vereist. 

63) Vastleggen of goedkeuren van ten minste de methoden voor het berekenen en 

vastleggen van de voorwaarden inzake de aansluiting op en de toegang tot de 

netten, de verstrekking van de balanceringsdiensten en de toegang tot de 

grensoverschrijdende infrastructuur en de berekening van de 

interconnectiecapaciteiten (cf. pag. 25 van het Beleidsplan 2013) 

De methode voor de berekening van de interconnectiecapaciteiten blijft verder evolueren:  

Elia diende eind 2013 een nieuw voorstel in voor de dagmarkt, waar de CREG in 2014 een 

beslissing over zal nemen.  

Ook de regels voor toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur blijven verder 

evolueren. De lancering van de NWE marktkoppeling voor de dagmarkt vond uiteindelijk 

pas plaats in februari 2014. De lancering van een platform voor intraday handel is uitgesteld 

tot eind 2014. Het betreft projecten die uitgaan van de elektriciteitsbeurzen en de 

netwerkbeheerders.  

Wat balancing betreft, wordt verwezen naar acties 54 en 55. 

64) Opvolgen van de invoering van flowbased market coupling in de CWE-regio 

waarbij  de berekening en toewijzing van capaciteit gebaseerd is op de stromen 

(cf. pag. 25 van het Beleidsplan 2013) 

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 in 2013 invoeren van een berekening en toewijzing van capaciteit gebaseerd op de 

stromen (flowbased market coupling) in de CWE-regio is niet gehaald als doelstelling. De 

netwerkbeheerders en beurzen hebben verschillende technische problemen ondervonden. 

Hierdoor stelt de meest recente planning een lancering eind 2014 in het vooruitzicht. 

Zonder voorwerp      

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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65) Permanente monitoring van het gedrag van de marktactoren op de Belgische 

groothandelsmarkt voor elektriciteit (cf. pag. 25 van het Beleidsplan 2013) 

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 

66) Oprichten van een interne werkgroep die de nodige normen en vereisten op het 

vlak van kwaliteit van de diensten en van de leveringen in functie van de 

tariefmechanismen zal bestuderen (cf. pag. 26 van het Beleidsplan 2013) 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

Deze werkgroep werd eind 2013 opgericht in het kader van de nieuwe tariefmethodologie 

die de CREG zal moeten opstellen in loop van 2014 voor de volgende tarifaire periode die 

zal ingaan op 1 januari 2016. In dit kader zal deze werkgroep vooral actief zijn in loop van 

2014. 

67) Zich buigen over klachten die partijen hebben tegen een transmissie- of 

distributienetbeheerder in verband met hun verplichtingen die voortvloeien uit 

het Derde Pakket (cf. pag. 26 van het Beleidsplan 2013) 

Er werden geen klachten ontvangen. 

Doelstelling 7: De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de beheerders van het 

transmissienet voor elektriciteit en gas waarborgen 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de twee voorziene acties één actie volledig werd 

verwezenlijkt en één acties wat betreft de CREG, maar niet kon worden voltooid omwille van 

externe elementen. 

 

Zonder voorwerp      
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68) Controleren van de toepassing van de regels van Corporate Governance en van 

onafhankelijkheid door de transmissienetbeheerders (cf. pag. 26 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

69) Controleren van de toepassing van de regels van Corporate Governance en van 

onafhankelijkheid door de vervoersnetbeheerders (cf. pag. 26 van het Beleidsplan 

2013) 

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 “corporate governance” Fluxys Belgium en Fluxys LNG, werd de doelstelling 

volledig verwezenlijkt. Dit is ook het geval voor wat betreft de certificering Fluxys Belgium. 

De certificering IUK is evenwel enkel verwezenlijkt in hoofde van de CREG, aangezien de 

implementatie van de voorwaarden door IUK nog in uitvoering is.  

4.3. MONITORING VAN DE TRANSMISSIENETTEN VOOR 

ELEKTRICITEIT EN GAS 

Doelstelling 8: Transparantie, aanbod en gebruik van de capaciteiten van het 

gasvervoersnet verbeteren 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de zeven oorspronkelijk voorziene acties drie acties 

grotendeels werden verwezenlijkt, drie acties volledig en één actie wat betreft de CREG, 

maar niet kon worden voltooid omwille van externe elementen. De bijkomende actie 

verwezenlijkte de CREG volledig. 
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70) Verzekeren van een gedegen monitoring en opvolging van de werking van de 

markt (cf. pag. 27 van het Beleidsplan 2013) 

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 monitoring van de gasmarkt wordt er een eerste studie uitgevoerd. De eerste fase, 

namelijk het verzamelen van gegevens, wordt momenteel afgerond. 

71) Verder ontplooien van de opvolging op Europees niveau van de 

transparantieregels inzake vervoer (cf. pag. 28 van het Beleidsplan 2013) 

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 

72) Uitoefenen van toezichtstaken op het transparantieniveau inzake congestie, de 

toepassing van restrictieve bepalingen in leveringscontracten en de toegang tot 

opslaginstallaties, alsook het monitoren van de regels tot bescherming van de 

eindafnemer (cf. pag. 28 van het Beleidsplan 2013) 

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 

73) Uitwerken van de nieuwe Europese leidraad en netwerkcode op het vlak van 

capaciteitsaanbod en ondersteunen van initiatieven voor de aanbouw van nieuwe 

installaties (cf. pag. 28 van het Beleidsplan 2013) 

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 bouw van nieuwe installaties werd dit geregeld via de Projects of Common Interests 

(PCI’s) (Europese Verordening nr. 347/2013): volledig verwezenlijkt. 

Voor bijkomende capaciteit op bestaande grensoverschrijdende interconnectiepunten 

gebeurt dit via ‘incremental capacity’: dit is nog in volle ontwikkeling via een amendering van 

de Network Code CAM. 

74) Uitvoeren van een studie samen met FLUXYS over de schatting van de nood aan 

flexibiliteit en de nodige investeringen binnen de balanceringsmiddelen (cf. pag. 

29 van het Beleidsplan 2013) 

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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Dit punt is in uitvoering. Na de invoering van het nieuwe Entry/Exit model waren nog geen 

gegevens beschikbaar. 

Er dient geëvalueerd te worden in welke mate het bestaande systeem van market based 

balancing (MBB) toereikend is. 

75) Beoordelen van het tienjarige ontwikkelingsplan ten opzichte van het Europees 

ontwikkelingsplan met het oog op de ontwikkeling van de bevoorradings-

zekerheid en van de liquiditeit van de Belgische gasmarkt (cf. pag. 29 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

Dit is in uitvoering. Er zijn geen conflicten vastgesteld tussen het recentste Europees 

ontwikkelingsplan van ENTSOG en het recentste nationaal ontwikkelingsplan van Fluxys 

Belgium. Er zijn lopende activiteiten met ACER om de nationale beoordelingen van 

regulatoren te uniformiseren via Europees geharmoniseerde criteria. 

76) Toezicht houden op de groothandels- en kleinhandelsmarkt (cf. pag. 29 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 2013: 

77) Verder ontplooien van de opvolging op Europees niveau van de 

transparantieregels inzake LNG terminals  

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

Binnen de LNG Task Force van de CEER heeft de CREG actief meegewerkt aan de Status 

review and evaluation of access regime at LNG terminals in EU die zich richtte op de evolutie 

van de markt en het relevante gebruik van de Europese LNG-terminals in de jaren 2009-

2011. 
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Doelstelling 9: Transparantie, aanbod en gebruik van de capaciteiten van het 

elektriciteitstransmissienet verbeteren 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de achttien voorziene acties één actie grotendeels 

werd verwezenlijkt, tien acties volledig en zes acties wat betreft de CREG, maar niet konden 

worden voltooid omwille van externe elementen. Daarnaast was er één actie zonder 

voorwerp. 

 

78) Actief deelnemen aan de implementatie en de opvolging van de correcte 

toepassing van de regels inzake transparantie, aanbod en gebruik van de 

capaciteiten van het elektriciteitstransmissienet zoals vastgelegd in de Europese 

Verordening nr. 714/2009 (cf. pag. 30 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Zie acties 63 en 64 hierboven. 

79) Als leidende regulator van het regionaal elektriciteitsinitiatief CWE instaan voor 

de coördinatie van de uitvoering van het regionaal actieplan (cf. pag. 30 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 marktkoppelingen van de dagmarkt en intraday, hebben de Europese pilot projects 

(in handen van netwerkbeheerders en beurzen) vertraging opgelopen (cf. acties 63 en 64). 

Wat betreft de transmissierechten op lange termijn, zijn er in 2013 slechts enkele 

aanpassingen aan de bestaande veilingregels gebeurd (waar de CREG een beslissing over 

heeft genomen).  
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80) Deelnemen aan de opvolging van de Europese supraregionale proefprojecten die 

de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten voor ogen hebben (cf. pag. 30 

van het Beleidsplan 2013) 

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 

Zie acties 63, 64 en 77 hierboven: alle projecten hebben vertraging opgelopen. 

81) Actief deelnemen aan de invoering van de eengemaakte markt onder de 

coördinatie van ACER (cf. pag. 30 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Zie actie 59: doorlopend proces 

82) Toezicht houden op de toegang tot de netten en tot de infrastructuur, de 

opvolging van de werking, de opening en de ontwikkeling van de markt, de 

naleving van de verplichtingen inzake transparantie en de opvolging van de 

maatregelen ter bescherming van de consumenten (cf. pag. 31 van het Beleidsplan 

2013) 

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 

83) In kaart brengen van alle relaties van en contracten tussen dochter- en 

zusterondernemingen van alle relevante marktactoren die actief zijn op de 

Belgische groothandelsmarkt (cf. pag. 31 van het Beleidsplan 2013) 

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 

84) Verder opvolgen van de uitvoering door Elia van de geplande investeringen zoals 

voorzien in het ontwikkelingsplan 2010-2020 (cf. pag. 31 van het Beleidsplan 2013)  

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 

85) Toezicht houden op de groothandels- en kleinhandelsmarkt in samenwerking met 

de mededingingsautoriteit (cf. pag. 31 van het Beleidsplan 2013) 

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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86) Opvolgen van de betrokkenheid van de elektriciteitsbeurzen in de werking van de 

markten (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 2013) 

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 

87) Opvolgen van de samenwerking tussen netbeheerders van de Europese Unie en 

van derde landen (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 2013) 

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 

88) Toezicht uitoefenen op het congestiebeheer van de nationale transmissienetten 

en voorzien in nieuwe regels voor congestiebeheer van de elektrische 

interconnecties (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Zie acties 63, 64, 77 en 78 hierboven. 

89) Kennis nemen van het stappenverslag over de vereiste voorwaarden om het 

evenwicht van de regelzone te verzekeren, controleren van de prestaties van de 

regels van het technisch reglement betreffende de veiligheid en de 

betrouwbaarheid van het transmissienet en toezicht houden op de invoering van 

de vrijwaringsmaatregelen (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 2013) 

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 

90) Onderzoeken van de aanvragen tot vrijstelling van gelijkstroomconnectoren 

overeenkomstig Europese Verordening nr. 714/2009 (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 

2013)   

Er werden geen aanvragen ontvangen. 

91) Toezicht houden op de tijd die de netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering 

van aansluitingen en herstellingen (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 2013) 

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 

 

Zonder voorwerp      
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92) Waarborgen van de toegang tot de verbruiksgegevens van de eindafnemers die 

aangesloten zijn op het transmissienet (cf. pag. 32 van het Beleidsplan 2013) 

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 

93) Toepassen van Europese Verordening nr. 714/2009 bij beslissingen met 

betrekking tot de toegang tot het net en grensoverschrijdende uitwisselingen (cf. 

pag. 32 van het Beleidsplan 2013)  

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 

Zie punten 63, 64, 77, 78 en 86 hierboven. 

94) In samenwerking met ACER zich inzetten voor het compatibel uitwisselen van 

relevante gegevens op regionaal vlak (cf. pag. 33 van het Beleidsplan 2013) 

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 

95) Evalueren van de procedures met betrekking tot de beperking van de transacties 

door de TNB (cf. pag. 33 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Elia heeft eind 2013 een nieuw voorstel ingediend betreffende de methode voor de 

berekening van interconnectiecapaciteit op de dagmarkt. Dit is het resultaat van overleg over 

de berekening van de interconnectiecapaciteit op de grens België-Nederland tussen Elia, 

TenneT, ACM en CREG. De CREG zal hierover pas in 2014 een beslissing nemen. Ook 

over het in 2013 ingediende voorstel van Elia betreffende de verdeling van capaciteit tussen 

de verschillende tijdshorizonten, zal de CREG in 2014 haar beslissing nemen.  
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4.4.  MONITORING VAN DE PRIJZEN VOOR ELEKTRICITEIT 

EN GAS 

Doelstelling 10: De monitoring van de prijzen voor elektriciteit en gas verzekeren  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de twaalf oorspronkelijk voorziene acties elf acties 

volledig werden verwezenlijkt en één actie wat betreft de CREG, maar niet kon worden 

voltooid omwille van externe elementen. De twee bijkomende acties werden volledig 

verwezenlijkt door de CREG. 

 

96) Publiceren van een verslag over het uitgeoefende permanente toezicht op de 

elektriciteits- en gasprijzen (cf. pag. 33 van het Beleidsplan 2013) 

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 

97) Berekenen van de indexeringsparameters die door de leveranciers gebruikt 

worden op de residentiële markt en opvolgen van de evolutie ervan (cf. pag. 33 

van het Beleidsplan 2013) 

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 

98) Publiceren van een boordtabel van de evolutie van de Belgische groot- en 

kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en gas (cf. pag. 33 van het Beleidsplan 2013) 

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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99) Publiceren van een monitoringrapport van de evolutie van de prijzen op de 

groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas voor het afgelopen jaar (cf. pag. 34 van 

het Beleidsplan 2013) 

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 

100) Bijwerken van de studie over het prijsbeleid van de leveranciers tegenover de 

grootverbruikers van gas (cf. pag. 34 van het Beleidsplan 2013) 

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 

101) Bijwerken van de studie de prijzen voor gas die invoerders en doorverkopers 

betalen (cf. pag. 34 van het Beleidsplan 2013) 

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 

102) Bijwerken van de studie over de totstandkoming van de energieprijzen voor de 

grote industriële afnemers van elektriciteit (cf. pag. 34 van het Beleidsplan 2013) 

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 

103) Bijwerken van de studie over de gasprijzen betaald door de tertiaire en 

industriële afnemers (cf. pag. 34 van het Beleidsplan 2013) 

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 

104) Opstellen van een monitoring van de beurzen en de groothandelsmarkten voor 

elektriciteit en gas opstarten in het kader van de Europese REMIT-verordening (cf. 

pag. 35 van het Beleidsplan 2013) 

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 volgt de ontwikkelingen van REMIT op de voet (o.a. in werkgroepen van 

ACER/CEER) maar op de volledige ontplooiing van de monitoringactiviteiten in het kader van 

REMIT is het wachten op de datum van de aanname van de implementing acts door de EC 

(vermoedelijk juni 2014). Niettegenstaande, heeft de CREG wel op eigen initiatief de 

groothandelsmarkten gemonitored en geageerd waar inbreuken tegen REMIT zich voordoen. 
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105) Controleren van de prijsaanpassingen op de Belgische retailmarkt in het kader 

van de vangnetregulering (cf. pag. 35 van het Beleidsplan 2013) 

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 

106) Beoordelen van het objectief gerechtvaardigde karakter van de relatie tussen 

de prijzen en de kosten van de elektriciteits- en gasondernemingen (cf. pag. 36 

van het Beleidsplan 2013) 

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 

107) Toezien op de toepassing door de leveranciers van de tarieven en de 

maatregelen ter bescherming van de consumenten, in het bijzonder de kwetsbare 

consumenten (cf. pag. 36 van het Beleidsplan 2013) 

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 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 2013: 

108) Maandelijkse publicatie “Overzicht en evolutie van de elektriciteits- en 

aardgasprijzen voor residentiële klanten 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 publiceert maandelijks een nota met een overzicht en evolutie van de elektriciteits- 

en aardgasprijzen voor residentiële klanten en KMO’s op haar website. Deze publicatie geeft 

enerzijds een overzicht per regio van beschikbare actieve producten en anderzijds vergelijkt 

ze de Belgische all-inprijzen en energiecomponenten met die van de buurlanden. 

109) De studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

bijwerken 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig verwezenlijkt 
Betere resultaten dan 

verwacht 

Zie studie (F)130926-CDC-1271 over de componenten van de elektriciteits- en 

aardgasprijzen. 
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4.5.  MONITORING VAN DE PRODUCTIE, DE INVOER EN DE 

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS 

Doelstelling 11: De werking van de elektriciteits- en de gasbeurzen analyseren 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de vijf voorziene acties één actie in beperkte mate 

werd verwezenlijkt en vier acties volledig.  

 

110) Uitvoeren van monitoringtaken overeenkomstig de vereisten beschreven in het 

Derde Pakket waarbij per relevante marktspeler het volledige gedrag op de 

elektriciteits- en gasmarkt in kaart wordt gebracht en in een databank wordt 

vastgelegd (cf. pag. 36 van het Beleidsplan 2013) 

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 

111) Nauwgezet opvolgen van de evolutie van de groothandelsmarkten voor 

elektriciteit en gas, onder andere in het kader van de Europese REMIT-

verordening (cf. pag. 37 van het Beleidsplan 2013) 

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 

112) Monitoren van de elektriciteitsmarkt op Europees vlak in samenwerking met 

ACER met bijzondere aandacht naar het fysiek gebruik van interconnecties en de 

commerciële uitwisselingen op de markten met verschillende tijdshorizon (cf. 

pag. 37van het Beleidsplan 2013) 

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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113) Bijwerken van de studie betreffende de representativiteit en de transparantie 

van de referentieprijs voor elektriciteit voor het segment POWER BE van de beurs 

APX-Endex (cf. pag. 38 van het Beleidsplan 2013)  

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 

114) Analyseren van de werking van het nieuwe Belgische gashandelsplatform 

Zeebrugge Trading Point (ZTP) en beoordelen van haar degelijkheid (cf. pag. 38 

van het Beleidsplan 2013) 

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 gegevens zijn ingevoerd in de datawarehouse, maar de analyse ervan moet nog 

gebeuren. 

Doelstelling 12: Toezicht houden op de bevoorradingszekerheid en op de werking van 

de gas- en elektriciteitsmarkt 

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de tien voorziene acties twee in grotendeels werden 

verwezenlijkt, zes acties volledig en één actie wat betreft de CREG, maar niet kon worden 

voltooid omwille van externe elementen. Eén actie niet werd verwezenlijkt. 

 

115) De behoeften inzake elektriciteit, gas en infrastructuur op lange termijn voor de 

Belgische markt bestuderen (cf. pag. 38 van het Beleidsplan 2013) 

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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116) Verder implementeren van de databanken om de Belgische elektriciteits- en 

gasmarkt op te volgen (cf. pag. 38 van het Beleidsplan 2013) 

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 moeten de gegevens over Huberator en de gereserveerde 

vervoerscapaciteiten en bijhorende nominaties nog worden ingegeven in de datawarehouse. 

Wat elektriciteit betreft moeten de gegevens over de load op het net van RTE en Tennet nog 

worden ingegeven in de datawarehouse.  

117) Meewerken met de DG Energie aan het opstellen van het tweejaarlijkse 

aanvullend verslag over de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit 

(cf. pag. 38 van het Beleidsplan 2013) 

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 wat de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit betreft, werd de CREG in 

2013 enkel geraadpleegd in het kader van de opstelling van de prospectieve studie voor 

elektriciteit. 

118) Toezien op de investeringen in productiecapaciteit vanuit het oogpunt van de 

bevoorradingszekerheid, bijwerken van de inventaris van alle productie-

installaties voor elektriciteit die in België bestaan en kennisnemen van de niet-

geprogrammeerde definitieve of tijdelijke buitenwerkingstellingen van productie-

installaties voor elektriciteit (cf. pag. 39 van het Beleidsplan 2013) 

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 

119) Verlenen van advies over het koninklijk besluit dat de nadere regels betreffende 

de procedure van de offerteaanvraag voor elektriciteit uitwerkt (cf. pag. 39 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

120) Uitvoeren van de opdracht in het kader van de vierjaarlijkse prospectieve studie 

gas, opstellen van een jaarlijks gasmonitoringverslag van de 

bevoorradingszekerheid en invoeren van Europese Verordening nr. 994/2010 (cf. 

pag. 39 van het Beleidsplan 2013) 

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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121) Deelnemen aan de Gas Coordination Group als tweede permanente 

vertegenwoordiger naast de AD Energie (cf. pag. 39 van het Beleidsplan 2013) 

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 

122) Jaarlijks ondervragen van de leveringsondernemingen over de samenstelling 

van hun bevoorradingszekerheid, hun regionale vertegenwoordiging, de 

beschikbare opslag en flexibiliteit en de mogelijke beschikbaarheid van LNG (cf. 

pag. 39 van het Beleidsplan 2013) 

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 jaarlijkse vragenlijst is verzonden naar de houders van een federaal leveringsvergunning. 

De antwoorden voor het jaar 2013 dienen wettelijke tegen 15/02/2014 overgemaakt te 

worden aan de CREG. De verwerking van de gegevens is in uitvoering. 

123) Advies geven inzake de nodige maatregelen indien de veiligheid, de 

betrouwbaarheid of de integriteit van het net niet langer gewaarborgd zijn en het 

project van FLUXYS opvolgen waarbij een incidentenplan wordt opgesteld 

teneinde de integriteit van het systeem te verzekeren (cf. pag. 39 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 samengewerkt met de AD Energie voor de opstelling van een Ministerieel 

Besluit ‘Noodplan aardgas’. Fluxys Belgium heeft tot op heden nog geen plan voor 

incidentenbeheer afgeleverd aan de CREG conform art. 134 van het Koninklijk Besluit 

‘Gedragscode’  

124) Publiceren van het persbericht over de ontwikkeling van de markt voor de 

levering van elektriciteit en gas in België en in de verschillende gewesten en dit 

in samenwerking met de gewestelijke regulators (cf. pag. 40 van het Beleidsplan 

2013) 

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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4.6.  TAKEN IN VERBAND MET OPENBARE DIENST-

VERPLICHTINGEN (ODV), WINDPARKEN IN DE NOORDZEE 

EN DE SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN 

Doelstelling 13: 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 bepaalde federale ODV’s  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de zeven voorziene acties één actie niet werd 

verwezenlijkt en vier acties volledig werden verwezenlijkt. Daarnaast waren er twee acties 

zonder voorwerp.  

 

125) Berekenen en publiceren van de sociale tarieven (cf. pag. 40 van het Beleidsplan 

2013) 

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 

126) Controleren en goedkeuren van de schuldvorderingen “beschermde klanten” 

(cf. pag. 40 van het Beleidsplan 2013) 

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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127) Opvolgen van de werkgroepen op Europees niveau betreffende de strijd tegen 

de energiearmoede (cf. pag. 40 van het Beleidsplan 2013) 

Op Europees niveau werd hiervoor geen werkgroep opgericht. 

128) Beheren van de fondsen bestemd voor de financiering van bepaalde federale 

ODV’s, opvolgen van de inning van de federale bijdragen voor elektriciteit en gas 

en overmaken van opmerkingen betreffende de federale elektriciteitsbijdrage aan 

de Staatssecretaris  (cf. pag. 40 van het Beleidsplan 2013) 

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 

129) Berekenen en publiceren van de eenheidstoeslagen van de federale 

elektriciteits- en gasbijdragen voor 2014 (cf. pag. 41 van het Beleidsplan 2013) 

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 

130) Beheren van eventuele nieuwe fondsen (cf. pag. 41 van het Beleidsplan 2013) 

De gaswet en de elektriciteitswet voorzien in de mogelijkheid om bijkomende fondsen, 

respectievelijk 'Prospectieve studie gas' en 'Reële nettokosten van de ODV’s' aan te leggen 

en deze fondsen zouden worden beheerd door de CREG.  Bij gebrek aan goedkeuring van 

de vereiste koninklijke besluiten kon de oprichting van deze fondsen niet worden 

geconcretiseerd en bijgevolg het beheer ervan door de CREG evenmin. 

131) Benoemen van officieren van gerechtelijke politie (cf. pag. 41 van het Beleidsplan 

2013) 

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 

Zonder voorwerp      

Zonder voorwerp      
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In 2013 heeft de CREG geen verdere initiatieven genomen om een meer adequate  

wettelijke omkadering van haar officieren van gerechtelijke politie te bekomen. Om niet 

steeds in herhaling te vallen, was beslist dat het totstandkomen van de Remit-omzetting 

(voorzien tegen eind juni 2013) een geschikt ogenblik zou zijn om het probleem terug ter 

sprake te brengen. De omzetting liep evenwel vertraging op en de betrokken 

ontwerpwetgeving werd pas begin 2014 aan de CREG meegedeeld. 

Doelstelling 14: verzekeren van de taken inzake domeinconcessies, garanties van 

oorsprong en offshore groenestroomcertificaten  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat van de negen voorziene acties twee acties grotendeels 

en vier acties volledig werden verwezenlijkt. Twee actie werden niet verwezenlijkt en één 

actie was zonder voorwerp.  

 

132) Evalueren en al dan niet goedkeuren van de contractvoorstellen voor de 

aankoop van federale groenestroomcertificaten tussen Elia en de 

domeinconcessiehouders (cf. pag. 42 van het Beleidsplan 2013) 

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 

133) Uitreiken van de offshore groenestroomcertificaten, beheren van de databank 

voor offshore groenestroomcertificaten en opmaken van het rapport over de 

offshore groenestroomproductie in 2012 (cf. pag. 42 van het Beleidsplan 2013) 

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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Alles werd volledig verwezenlijkt met uitzondering van het opstellen van een afzonderlijk 

rapport over de offshore groenestroomproductie in 2012 wegens redenen van 

vertrouwelijkheid (slechts 2 actieve offshore producenten). Het hoofdstuk van het jaarverslag 

van de CREG dat hierover handelt, werd wel uitgebreid met bijkomende niet-vertrouwelijke 

informatie. 

134) Formuleren van een voorstel aan de Staatssecretaris over de waarde van de 

toeslag voor offshore groenestroomcertificaten die Elia vanaf 1 januari 2014 moet 

toepassen ter compensatie van de nettokosten betreffende de 

terugkoopverplichting van deze groenestroomcertificaten (cf. pag. 42 van het 

Beleidsplan 2013) 

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 

135) Overmaken van een verslag aan de Staatssecretaris over de doeltreffendheid 

inzake de kosten van de minimumprijs van de aankoopverplichting door de 

netbeheerder van groenestroomcertificaten (cf. pag. 42 van het Beleidsplan 2013) 

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 

136) Behandelen van de aanvragen voor tussenkomst in de financiering van de 

zeekabelverbinding voor offshore windmolenparken (pag. 42) 

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 

137) Uitreiken van garanties van oorsprong voor de elektriciteit uit offshore 

windenergie en beheren van de databank voor deze garanties van oorsprong (cf. 

pag. 42 van het Beleidsplan 2013) 

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 reeds de nodige acties ondernomen voor het opzetten en beheer van de 

databank. Momenteel is de procedure voor het bekomen van lidmaatschap bij AIB lopende, 

waarna de federale garanties van oorsprong in andere Lidstaten en in de Gewesten van 

België zullen aanvaard worden. 
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138) Uitoefenen van controle op de doorrekening door de leveranciers van de kosten 

voor hernieuwbare energie en warmtekrachtcertificaten (cf. pag. 42 van het 

Beleidsplan 2013) 

Bij de doorrekening van de betreffende kosten mag de leverancier aan de eindafnemer ten 

hoogste de werkelijke kost doorrekenen, zijnde de marktprijs van de certificaten vermeerderd 

met een forfaitaire transactiekost. Zodra deze transactiekost, na advies van de CREG, is 

vastgelegd per Koninklijk Besluit, kan de CREG haar controlebevoegdheid uitoefenen en zal 

ze een rapport schrijven over de doorrekening van de kosten van de certificatenverplichting. 

139) Bepalen van de berekeningsmodaliteiten van de productieafwijkingen voor de 

offshore windmolens en indien nodig de waarde vastleggen van de 

correctiefactor voor het onevenwichtstarief van de nieuwe installaties (cf. pag. 43 

van het Beleidsplan 2013) 

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 vastlegging van de modaliteiten voor de berekening van de productieverschillen voor 

offshore windenergie werd uitgesteld in afwachting van een wetswijziging als gevolg van het 

bescheiden (en in sommige gevallen zelfs contraproductief) effect van de bepaling. Voor de 

vastlegging van de correctiefactor voor het onevenwichtstarief van de nieuwe installaties 

voorziet het wetsartikel een correctiefactor op basis van de sanctie (die niet meer bestaat), er 

kon dus geen vordering worden geboekt.   

140) Verlenen van advies over het koninklijk besluit dat de criteria preciseert die 

door hernieuwbare energieproducenten moeten worden nageleefd om te kunnen 

genieten van voorrang en dat de technische en financiële voorwaarden ter zake 

bepaalt (cf. pag. 43 van het Beleidsplan 2013) 

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 2013 geen vraag ontvangen tot verlenen van een advies over een 

koninklijk besluit dat de criteria preciseert die door hernieuwbare energieproducenten 

moeten worden nageleefd om te kunnen genieten van voorrang en dat de technische en 

financiële voorwaarden ter zake bepaalt. 

 

Zonder voorwerp      
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Doelstelling 15: De communicatie verbeteren en samenwerken met andere instanties  

Eind 2013 stelde de CREG vast dat ze al de 6 voorziene acties volledig verwezenlijkt heeft. 

 

141) Publiceren van alle beslissingen op de website van de CREG, alsook alle 

betreffende voorbereidende akten, expertiseverslagen en opmerkingen van de 

partijen die ermee samenhangen, zonder hierbij vertrouwelijke informatie te 

verspreiden (cf. pag. 43 van het Beleidsplan 2013) 

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 

142) Beantwoorden van verzoeken tot inzage, uitleg of mededeling van de akten 

overeenkomstig de reglementering aangaande vertrouwelijkheid en openbaarheid 

van bestuur (cf. pag. 44 van het Beleidsplan 2013) 

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 

143) Beantwoorden van vragen en vragenlijsten (cf. pag. 44 van het Beleidsplan 2013) 

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 

144) Behandelen van de klachten van partijen die zich geschaad achten naar 

aanleiding van een door de CREG genomen beslissing en desgevallend de 

beslissing in kwestie herzien (cf. pag. 44 van het Beleidsplan 2013) 

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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145) Doorsturen van consumentenklachten naar de bevoegde instantie (cf. pag. 44 

van het Beleidsplan 2013) 

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 

146) Samenwerken met andere nationale (FORBEG, Federaal Parlement, Federale 

Regering, Algemene Raad, Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), CONCERE, 

Nationale Bank, FSMA, Federale Overheidsdiensten, Federale Ombudsman, …) 

en internationale instanties (CERRE, CEER, ACER, Europese Commissie, 

Europees Parlement, …)  (cf. pag. 45 van het Beleidsplan 2013) 

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 

5. CONCLUSIES: GRAAD VAN 

VERWEZENLIJKING VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE CREG IN 2013 

De CREG is actief in zes activiteitendomeinen. In het kader hiervan heeft ze, in haar 

beleidsplan voor 2013, in totaal 15 te verwezenlijken algemene doelstellingen vastgelegd 

bestaande uit 133 acties die op hun beurt bestonden uit individueel te vervullen taken. Eind 

2013 constateerde de CREG dat de teller in werkelijkheid op 146 uit te voeren acties stond.  

Deze dertien bijkomende acties hebben voornamelijk betrekking op studies en adviezen die 

de CREG heeft verwezenlijkt op vraag van de Staatssecretaris en beslissingen die de CREG 

in 2013 heeft genomen aangaande de nettarieven van Elia en Fluxys, op bijdragen op 

Europees niveau (Framework Guidelines on Harmonized Gas Transmission Tariff Structures 

& transparantieregels inzake LNG terminals) en op initiatieven zoals de maandelijkse 

publicatie “Overzicht en evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële 

klanten en KMO’s”.   

Deze bijkomende acties wijzen op de proactieve rol die de CREG speelt in het verbeteren 

van de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt in het algemeen belang en in het belang 

van de consument, zowel groot als klein, in het bijzonder.  






