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CREG en Duitse Bundesnetzagentur werken samen  

voor meer bevoorradingszekerheid in Europa 

 

In haar strategisch plan 2013-2019 stelt de CREG zich tot doel om met een aantal 

reguleringsinstanties bilaterale synergieën te ontwikkelen om bepaalde onderwerpen te bespreken, 

informatie uit te wisselen en concrete gemeenschappelijke acties voor te stellen. In dit kader bracht 

Marie-Pierre Fauconnier, voorzitster van het Directiecomité van de CREG, eerder deze maand een 

bezoek aan haar Duitse collega Jochen Homann, voorzitter van de Bundesnetzagentur. Zij hadden 

een uitgebreid gesprek over een aantal actuele thema’s die energieregulatoren vandaag 

bezighouden. 

 

Het centrale thema was de samenwerking tussen de overheden met betrekking tot het verzekeren 

van de energiebevoorrading. De huidige discussie over de invoering van capaciteitsmechanismen 

wijst er duidelijk op dat landen hierbij verschillende methodes en tijdslijnen hanteren. 

 

“Met het oog op de gestage integratie van de energiemarkten in de toekomst is de samenwerking 

tussen reguleringsinstanties in aangrenzende landen een absolute noodzaak. 

Bevoorradingszekerheid is het centrale thema in de huidige discussie en kan niet meer enkel op 

nationaal niveau gevoerd worden. Maatregelen rond deze bevoorradingszekerheid zoals netstabiliteit 

en investeringen hebben immers ook een impact op buurlanden. Het is aan de regulatoren om hun 

ervaring en knowhow in te brengen zodat maatregelen kunnen genomen worden om de 

bevoorradingszekerheid te garanderen”, aldus Marie-Pierre Fauconnier. 

 

Voorzitter Homann bevestigt: “Wij hebben van gedachten gewisseld over de noodzaak om de impact 

van nationale capaciteitsmechanismen op het stroomnet verder te onderzoeken. Capaciteitsplanning, 

uitbouw van het net en van het aandeel hernieuwbare energie moeten immers hand in hand gaan. 

Een goed overleg tussen de reguleringsinstanties kan de aanpak van de bevoegde ministers alleen 

maar ondersteunen.” 
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Beide gesprekspartners waren het erover eens dat een gemeenschappelijk begrip over de 

vermogensbalansmethodologie en het gewenste niveau van vermogen dat gegarandeerd wordt, 

noodzakelijk is. Zowel de productiecapaciteit van andere landen als de rol van grensoverschrijdende 

interconnectoren zullen determinerend zijn om de toekomstige mechanismen te definiëren conform 

het Europees recht. 

 

Beide instanties bevestigen tot slot dat zij zullen blijven deelnemen aan de ad hoc werkgroepen van 

de Europese energieregulator (CEER) en aan de activiteiten van het pentalateraal energieforum. 
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Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar 

adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht 

op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken 

dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, en met het 

behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  

 

Meer informatie op www.creg.be. 
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