
 

 

STANDPUNT 

 Ref: CEM 005-2016 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over het ‘ontwerp van wijzigingen die het directiecomité 

van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 14 december 2015’. Deze raadpleging loopt tot 19 september 2016. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze publieke raadpleging die alle 

stakeholders de kans geeft om zich uit te spreken over de geplande wijzigingen. Dit document bevat 

de opmerkingen en voorstellen van FEBEG: zij zijn niet vertrouwelijk. 

 

Wijzigingen aan artikel 47 van het huishoudelijk reglement 

 

De nieuwe paragraaf 4 van artikel 47 van het huishoudelijk reglement beschrijft de procedure in het 

geval op vrijwillige basis vertrouwelijke informatie wordt overgemaakt aan de CREG: 

 

‘Wanneer de beoogde publicatie informatie bevat die de betrokken persoon als vertrouwelijk 

beschouwt en die hij niet aan de commissie diende over te maken, kan het directiecomité het hele 

ontwerp van publicatie of een deel ervan aan de betrokken persoon richten met de vraag om: (…)’. 

 

FEBEG is van mening dat stakeholders enkel aangespoord zullen worden om op vrijwillige basis 

vertrouwelijke informatie over te maken aan de CREG wanneer ze over de nodige waarborgen 

beschikken dat het vertrouwelijk karakter van die informatie te allen tijde zal bewaard worden. De 

betrokken persoon kan natuurlijk nadien akkoord gaan met een ‘niet-vertrouwelijke versie die het 

directiecomité hem heeft voorgelegd met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft’ 

(artikel 47, §4, 2°). Om de procedure helemaal sluitend te maken, is het volgens FEBEG wel essentieel 

dat de CREG de verplichting op zich neemt om de niet-vertrouwelijke versie effectief voor te leggen 

aan de betrokken persoon en zijn goedkeuring te bekomen alvorens deze niet-vertrouwelijke versie te 

publiceren. 

 

FEBEG stelt dan ook voor de betrokken paragraaf als volgt te herformuleren: 

 

‘Wanneer de beoogde publicatie informatie bevat die de betrokken persoon als vertrouwelijk 

beschouwt en die hij niet aan de commissie diende over te maken, moet het directiecomité het hele 

ontwerp van publicatie of een deel ervan aan de betrokken persoon richten met de vraag om: (…)’. 

 

 

----------------- 

 

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over het ‘ontwerp van wijzigingen die het 

directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, bekend 

gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015’ 

Datum: 19 september 2016 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 


