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OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PROCEDURE VOOR DE GOEDKEURING VAN 

DE TARIEFMETHODOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN HET 

ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 

GECOÔRDINEERDE VERSIE VAN 12 JUNI 2014 

 

 

 

Tussen: 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG), autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid, gevestigd te 1040 Brussel, 

Nijverheidsstraat 26-38, 

 

Vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster, en de heer Laurent 

Jacquet, Directeur, 

 

Hierna "de CREG" of "de commissie" genoemd, 

 

 

En 

 

 

ELIA SYSTEM OPERATOR met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, 

ingeschreven in het handelsregister onder het nr. 0476.388.378, 

 

Vertegenwoordigd door de heer Jacques Vandermeiren, Chief Executive Officer en mevrouw 

Catherine Vandenborre, Chief Financial Officer, 

 

Hierna "Elia" genoemd, 
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WORDT VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 

 

Artikel 12, §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna de "elektriciteitswet") stelt: 

 

"Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, 

werkt de commissie de tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet gebruiken 

voor het opstellen van diens tariefvoorstel." 

 

Het bepaalt eveneens dat: 

 

de tariefmethodologie kan "worden opgesteld door de commissie volgens een 

vastgestelde procedure van gemeenschappelijk akkoord met de netbeheerder op 

basis van een uitdrukkelijk transparant en niet-discriminerend akkoord. " 

 

Onderhavige overeenkomst beoogt de toepassing van deze bepaling. 

 

 

 

BIJGEVOLG WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

 

Art. 1. Onderhavige overeenkomst heeft tot doel de procedure te bepalen die moet gevolgd 

worden met het oog op de vastlegging van de tariefmethodologie voor het beheer van het 

transmissienet en de netten met een transmissiefunctie. 

 

Art. 2. De tariefmethodologie wordt aan voorafgaand overleg tussen de CREG en Elia 

onderworpen.  

 

Art. 3. Voor het begin van het overleg neemt de CREG een voorontwerp van 

tariefmethodologie aan en maakt het ter informatie over aan Elia. 

 

Art. 4. Voor elke overlegvergadering maakt de CREG aan Elia, ten minste drie werkdagen 

voor de vergadering, alle documenten, informatie en stavingsstukken over. 
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Art. 5. Na elke overlegvergadering stelt de CREG een proces-verbaal van de vergadering 

op.  

 
Het proces-verbaal van een overlegvergadering wordt voor akkoord aan Elia overgemaakt. 

 
In geval er geen akkoord over de inhoud van het proces-verbaal is, wordt de versie van 

beide partijen in het proces-verbaal opgenomen. 

 

Art. 6. Het overleg over het hele voorontwerp van tariefmethodologie, met inbegrip van de 

opstelling van proces-verbalen, wordt ten laatste op 30 juni 2014 afgerond. 

 

In afwijking van alinea 1, wordt het overleg over de rapporteringsmodellen, inclusief het 

opstellen van de betreffende processen-verbaal, afgesloten ten laatste op 31 augustus 2014. 

 

Art. 7. Ten laatste op 1 september 2014 maakt de CREG op haar website het ontwerp van 

tariefmethodologie bekend en dit met het oog op een openbare consultatie. Ze voegt er alle 

documenten aan toe die volgens haar nodig zijn, evenals de proces-verbalen van de 

overlegvergaderingen.   

 
De openbare consultatie wordt op 30 september 2014 om middernacht afgesloten. 

 
De antwoorden op de consultatie worden in het Frans of het Nederlands geformuleerd. 

 

Art. 8. Tijdens de consultatieperiode kan de CREG gebruik maken van velerlei initiatieven 

om het ontwerp van tariefmethodologie op informele wijze te bespreken met alle 

belanghebbende partijen.  

 
Van elk initiatief dat plaatsvindt, zal een proces-verbaal worden opgemaakt door de CREG.  

 

Art. 9. De respondenten van de openbare consultatie kunnen vragen om hun antwoord 

vertrouwelijk te behandelen. In dat geval verantwoorden ze hun verzoek onmiddellijk.  

 
De CREG overlegt met de respondent om te bepalen welke passages van het antwoord toch 

openbaar gemaakt mogen worden. Indien nodig mag ze aan de respondent vragen om een 

niet-vertrouwelijke versie van zijn antwoord voor te leggen. 

 
In geval er geen akkoord is over het vertrouwelijke karakter van een deel van de informatie 

of alle informatie in het antwoord, geeft de CREG de respondent de mogelijkheid om het 

volledige antwoord of een deel ervan te schrappen binnen een termijn van drie werkdagen 
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volgend op de kennisgeving, door de CREG, van de afwijzing van het vertrouwelijke karakter 

van de betreffende informatie. In dit geval houdt de CREG geen rekening met de geschrapte 

elementen. 

 

Art. 10. De CREG stelt een consultatieverslag op met de volgende elementen: 

 

- het aantal respondenten en hun naam, met uitzondering van zij waarvan de 

identiteit om een geldige reden niet wordt bekendgemaakt; 

- de argumenten van de respondenten, gegroepeerd per thema en samengevat; 

- het antwoord dat de CREG wil geven op de aangehaalde argumenten, evenals 

de stavingsstukken. 

 

De CREG houdt geen rekening met laattijdige antwoorden. 

 

Art. 11. Het consultatieverslag bevat in bijlage alle ontvankelijke antwoorden, behoudens 

deze ingediend door de respondenten met de vraag om hun antwoord vertrouwelijk te 

behandelen.  

 

Art. 12. Het ontwerp van tariefmethodologie, in voorkomend geval gewijzigd naar aanleiding 

van de openbare consultatie, het consultatieverslag en alle bijlagen worden ten laatste op 30 

november 2014 overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 

Art. 13. De tariefmethodologie goedgekeurd door de CREG wordt ten laatste op 31 

december 2014 aan Elia overgemaakt. 

 

Art. 14. De tariefmethodologie, het consultatieverslag en alle bijlagen worden op de website 

van de CREG bekend gemaakt. 

 

De tariefmethodologie wordt eveneens in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. 

 

Art. 15. De termijnen in onderhavige overeenkomst zijn geen dwingende termijnen. 

 

Art. 16. Onderhavige overeenkomst treedt in werking op de dag dat ze door de Partijen 

ondertekend werd. Indien de twee Partijen de overeenkomst niet op dezelfde dag 

ondertekenen, zal de CREG als tweede tekenen en op de dag van ondertekening zal ze Elia 

per e-mail verwittigen en haar het ondertekende origineel sturen per drager met 

ontvangstbewijs. 
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Art. 17. Na de ondertekening door de twee Partijen maakt de CREG onderhavige 

overeenkomst zo spoedig mogelijk op haar website bekend. 

 

 

* * * 

 


