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OVERZICHT 

Onderwerp: 

Het directiecomité van de CREG organiseert een openbare raadpleging over de wijzigingen 

die het overweegt aan zijn huishoudelijk reglement bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 14 december 2015. 

Doel van deze wijzigingen is vooreerst het aanpassen van de manier waarop het directiecomité 

van de CREG omgaat met de eventuele vertrouwelijkheid van overgemaakte informatie in het 

kader van publicaties door de CREG (artikel 47). De wijziging van artikel 40, eerste lid, 2°, 

beoogt rekening te houden met de wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

en de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. Verder betreffen de 

wijzigingen een aantal eerder cosmetische aanpassingen van de tekst teneinde deze te 

verduidelijken en te verbeteren. 

Aan de markpartijen wordt de mogelijkheid geboden om opmerkingen over te maken met 

betrekking tot de overwogen wijzigingen, die in track change werden aangebracht in de tekst. 

Met toepassing van artikel 38, §2, laatste streepje, van zijn huishoudelijk reglement zal het 

directiecomité van de CREG geen andere opmerkingen aanvaarden.  

Met het oog op de permanente verbetering van de werking van de CREG zal het huishoudelijk 

reglement van het directiecomité op regelmatige basis geëvalueerd worden en indien nodig 

gewijzigd worden. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1. Raadplegingsperiode:  

Deze raadpleging loopt van 29/08/2016 (middernacht CET) tot en met 19/09/2016 

(middernacht CET). 

2. Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1562@creg.be en/of 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 
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CREG 

De heer Koen Locquet 

Nijverheidsstraat 26-38 

1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient 

deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het 

antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het 

mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch 

tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. 

Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te 

hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3. Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Myriam Roobrouck, Tel: 00 32 (0)2 289 76 20 

Pascal Boucquey, Tel: 00 32 (0)2 289 76 32 
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ONTWERP VAN WIJZIGINGEN DIE HET 

DIRECTIECOMITE VAN DE CREG OVERWEEGT 

AAN ZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT, 

BEKEND GEMAAKT IN HET BELGISCH 

STAATSBLAD VAN 14 DECEMBER 2015  

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES 

Art. 1. § 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen zijn van toepassing 
op dit reglement, met uitzondering van de definitie van “beheerders” bedoeld in artikel 1, 42°, 
van de voornoemde wet van 12 april 1965, die voor de toepassing van dit reglement als volgt 
komt te luiden: 

- “de beheerders”: de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de 
opslaginstallatie voor aardgas, de beheerder van de LNG-installatie en de beheerder van de 
Interconnector-installaties voor gas op Belgisch grondgebied; 

 
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement zijn tevens de volgende definities van toepassing: 

1° "gaswet": de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen; 

2° "elektriciteitswet": de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt; 

3° "werkdag": elke kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, wettelijke 
feestdagen en sluitingsdagen van de commissie; de sluitingsdagen van de commissie worden 
bekend gemaakt op haar website; 

4° “dienst”: de diensten van de commissie, zijnde het voorzitterschap van het directiecomité 
en de drie directies, zoals bepaald in artikel 25, § 1, van de elektriciteitswet; 

5° “voorbereidende akte”: een akte die wordt aangenomen in het kader van de procedure voor 
de opmaak van een beslissing bedoeld in artikel 2; 

6° “expertiseverslagen”: documenten, waaronder rapporten en adviezen, van externe 
adviseurs of deskundigen; 

7° “vertrouwelijke informatie”: de commercieel gevoelige informatie, de gegevens van 
persoonlijke aard, evenals de informatie die niet mag worden verspreid op grond van enig 
ander wettelijk of reglementair voorschrift dat van toepassing is op het directiecomité; 

8° “website van de commissie”: www.creg.be;. 

http://www.creg.be/
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9° “NEMO”: een benoemde elektriciteitsmarktbeheerder met toepassing van de Verordening 
(EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. 

Art. 2. Onder “beslissing” of “beslissingen” wordt in hoofdstukken 3 tot 5 (met uitzondering van 
de artikelen 39, 6°, en 43) en in artikel 23, § 1, begrepen de beslissing of beslissingen van het 
directiecomité bedoeld in de artikelen 29bis en 29ter van de elektriciteitswet en de artikelen 
15/20 en 15/20bis van de gaswet, met uitzondering van de beslissingen van het directiecomité 
inzake overheidsopdrachten. 

 

[…] 

HOOFDSTUK 4 - VOORAFGAANDE 

RAADPLEGING  

Afdeling 1 - Algemene principes inzake raadpleging 

Art. 33. § 1. Alvorens het een beslissing neemt, organiseert het directiecomité een openbare 
raadpleging, onverminderd de uitzonderingen bedoeld in afdeling 3 van dit hoofdstuk. Een 
openbare raadpleging gebeurt door het lanceren van de raadpleging op de website van de 
commissie. 

§ 2. In alle gevallen niet bedoeld in § 1, in het bijzonder in het kader van andere akten dan 
beslissingen die het overweegt, zoals voorstellen, adviezen, aanbevelingen, studies, 
onderzoeken, rapporten, verslagen en richtsnoeren, kan het directiecomité raadplegingen, 
openbare en/of niet-openbare, organiseren. 

§ 3. Het directiecomité kan daarnaast ook gebruik maken van velerlei initiatieven om het 
onderwerp van de raadpleging op informele wijze toe te lichten en te bespreken met betrokken 
personen. Indien het dit doet na afloop van de initieel vastgestelde raadplegingsperiode 
bedoeld in artikel 37, verlengt het directiecomité de raadpleging.  

De opmerkingen gemaakt tijdens dergelijke informatiesessies en besprekingen worden niet 
aanvaard met toepassing van artikel 38, § 2, derde streepje.  

§ 4. De bepalingen van dit hoofdstuk vinden geen toepassing op de beslissingen met 
betrekking tot de tariefmethodologie, bedoeld in de artikelen 12, § 2, van de elektriciteitswet 
en 15/5bis, § 2, van de gaswet en evenmin op de tariefbeslissingen bedoeld in de artikelen 12, 
§ 7, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 7, van de gaswet, wanneer het principe en de 
modaliteiten van de openbare raadpleging betreffende deze beslissingen geregeld zijn door 
de procedureakkoorden bedoeld in artikel 12, § 2, derde lid, en § 8, van de elektriciteitswet en 
in artikel 15/5bis, § 2, derde lid, en § 8, van de gaswet. 
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Afdeling 2 - Organisatie van de raadpleging 

Onderafdeling 2.1 - Doelgroep van de raadpleging 

Art. 34. § 1. Elke betrokken persoon kan deelnemen aan een openbare raadpleging. 

Het directiecomité kan weliswaar op de website van de commissie en/of in het publieke 
raadplegingsdocument, ten indicatieve titel, de categorieën personen aangeven onder wiens 
aandacht het directiecomité het onderwerp van de openbare raadpleging in het bijzonder 
wenst te brengen. 

§ 2. In geval van een niet-openbare raadpleging bepaalt het directiecomité de doelgroep. 

Onderafdeling 2.2 - Raadplegingsproces 

Art. 35. § 1. Het directiecomité raadpleegt over een of meer raadplegingsdocumenten, die 
verschillende vormen kunnen aannemen waaronder: een beschrijving van zijn voorgestelde 
standpunt, een vragenlijst, een effectenbeoordeling, de essentiële bestanddelen van de door 
het directiecomité voorgenomen beslissing, het voorstel dat door een derde ter goedkeuring 
aan het directiecomité wordt voorgelegd, een niet-vertrouwelijke samenvatting van een 
dergelijk voorstel of vertrouwelijk dossier en/of het ontwerp van beslissing overwogen door het 
directiecomité. Het directiecomité stelt daarbij de bijkomende informatie die het nodig acht, ter 
beschikking van de geraadpleegde personen.  

Met het oog op de raadpleging door het directiecomité verschaft de persoon die een voorstel 
en/of dossier indient dat vertrouwelijke informatie bevat, op verzoek van het directiecomité, 
een niet-vertrouwelijke samenvatting van zijn vertrouwelijk voorstel en/of dossier in het 
Nederlands en/of in het Frans. Die samenvatting moet coherent en exhaustief zijn. 

§ 2. In het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie, onder de rubriek 
“openbare raadplegingen”, preciseert het directiecomité in elk geval het onderwerp van de 
raadpleging en de modaliteiten van de raadpleging, waaronder de raadplegingsperiode, de 
vorm voor indiening van opmerkingen en de contactpersoon en/of contactgegevens voor 
inlichtingen over de raadpleging.  

Het directiecomité kan daarin tevens andere modaliteiten preciseren, zoals beperkingen 
inzake de lengte/het formaat van de opmerkingen (bv. aantal pagina’s of karakters). 

Wat betreft de vorm voor indiening van opmerkingen, dient dit in principe te gebeuren per e-
mail of per brief aan het opgegeven lid van het directiecomité, tenzij anders aangegeven in het 
raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie onder de rubriek “openbare 
raadplegingen”.  

§ 3. Het directiecomité heeft de mogelijkheid om, indien het dit nodig acht en indien daarvoor 
tijd is, verdere raadplegingsrondes te organiseren. 

Art. 36. § 1. In geval van een openbare raadpleging informeert het directiecomité alle partijen 
die geregistreerd zijn op de website van de commissie van het lanceren van de raadpleging 
door middel van een nieuwsbrief of e-mailbericht uiterlijk op de dag van publicatie van de 
raadpleging op de website van de commissie. De publicatie van de raadpleging op de website 
van de commissie gebeurt uiterlijk op de eerste dag voor opmerkingen bedoeld in artikel 37, § 
2, vóór 17u. 
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Indien het directiecomité het nodig acht, kan het tevens betrokken personen via post of andere 
middelen informeren over het lanceren van een openbare raadpleging. 

§ 2. In geval van een niet-openbare raadpleging, wordt de doelgroep van de raadpleging door 
het directiecomité gecontacteerd door middel van een aangetekend schrijven (of per drager) 
met ontvangstbewijs gericht aan de maatschappelijke zetel of aan het laatste contactadres 
meegedeeld aan het directiecomité. Niet-afgehaalde aangetekende brieven of brieven die de 
geraadpleegde persoon weigert in ontvangst te nemen, worden beschouwd als regelmatige 
uitnodiging tot de raadpleging. 

Onderafdeling 2.3 - Raadplegingsperiode 

Art. 37. § 1. Het directiecomité stelt de raadplegingsperiode vast die tussen drie en zes weken 
bedraagt, tenzij specifieke omstandigheden de vaststelling van een kortere 
raadplegingsperiode rechtvaardigenvereisen. Deze specifieke omstandigheden worden 
desgevallend uiteengezet in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie.  

Bij het vaststellen van de raadplegingsperiode wordt een redelijk evenwicht betracht tussen 
een voldoende antwoordtermijn voor de geraadpleegde personen, enerzijds, en een snelle en 
efficiënte  besluitvorming, anderzijds. Het directiecomité zal hierbij rekening houden met onder 
meer de complexiteit van de problematiek, het belang ervan, de urgentiegraad, eventuele 
deadlines in het dossier en vakantieperiodes.  

§ 2. De raadplegingsperiode vermeldt de eerste en de laatste dag voor opmerkingen. De 
termijn voor opmerkingen loopt af om 23.59u CET inbegrepenraadplegingsperiodes lopen 
steeds van middernacht tot middernacht CET. Indien de laatste dag van de 
raadplegingsperiode niet op een werkdag valt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende 
werkdag. 

Onderafdeling 2.4 - Behandeling van opmerkingen  

Art. 38. § 1. Het directiecomité aanvaardt zowel vertrouwelijke als niet-vertrouwelijke 
opmerkingen.  

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient 
deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het 
antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het 
mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch 
tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. 
Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te 
hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord. Het directiecomité 
behandelt het vertrouwelijk karakter van deze informatie overeenkomstig artikel 47, § 2, laatste 
lid, en §§ 3 tot 5. 

§ 2. Het directiecomité aanvaardt geen: 
- anonieme opmerkingen; 
- opmerkingen die hem toekomen na het verstrijken van de raadplegingsperiode bepaald 

in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie in de rubriek 
“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2; 

- opmerkingen die niet voldoen aan de vorm voor indiening van opmerkingen bepaald  
in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie in de rubriek 
“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2; 
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- opmerkingen die kennelijk te vaag geformuleerd zijn; 
- opmerkingen die niet binnen het kader van de raadpleging vallen. 

§ 3. Het directiecomité is niet verplicht om te aanvaarden: 
- opmerkingen tijdens een openbare raadpleging die niet afkomstig zijn van een 

betrokken persoon bedoeld in artikel 34, § 1, eerste lid; 
- opmerkingen die, in geval modaliteiten worden vastgesteld met toepassing van artikel 

35, § 2, tweede lid, niet voldoen aan de opgegeven maximale lengte/het opgegeven 
formaat (bv. aantal pagina’s of karakters); 

- opmerkingen die niet voldoen aan de overige modaliteiten van de raadpleging, bepaald 
in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie onder de rubriek 
“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2. 

 

Afdeling 3 - Uitzonderingen 

Art. 39. Het directiecomité zal geen raadpleging, noch een openbare, noch een niet-openbare, 
organiseren: 

1° in het kader van de vaststellingen van de commissie met toepassing van de artikelen 20bis, 
§ 4, van de elektriciteitswet en 15/10bis, § 4, van de gaswet, alsook van de beslissingen van 
de commissie met toepassing van de artikelen 20bis, § 5, van de elektriciteitswet en 15/10bis, 
§ 5, van de gaswet, onverminderd het daarin bepaalde; 

2° in het kader van de onderzoeken die de leden van het directiecomité en de leden van het 
personeel van de commissie kunnen voeren en de daden die zij kunnen stellen in hun 
hoedanigheid van officieren van de gerechtelijke politie, met toepassing van de artikelen 30bis, 
§ 3, 31/1 en 31/2 van de elektriciteitswet en de artikelen 18, § 3, 20/3 en 20/4 van de gaswet, 
onverminderd het daarin bepaalde; 

3° in het kader van de beslissingen tot oplegging van een administratieve geldboete of een 
dwangsom met toepassing van de artikelen 20bis, §§ 4 en 5, 20ter, 20quater en 31 van de 
elektriciteitswet en de artikelen 15/10bis, §§ 4 en 5, 15/10ter en 20/2 van de gaswet, 
onverminderd het daarin bepaalde; 

4° wanneer de voorgenomen beslissing tot goedkeuring geen inhoudelijke wijzigingen betreft, 
zoals de rechtzetting van materiële vergissingen en/of het doorvoeren van louter redactionele 
verbeteringen; 

5° telkens wanneer het directiecomité met de voorgenomen beslissing een gebonden 
bevoegdheid uitoefent, dit is wanneer het niet over reële beoordelingsbevoegdheid beschikt; 

6° in het kader van beslissingen inzake de raadpleging bedoeld in artikel 23, § 1; 

7° in het kader van beslissingen over de vertrouwelijkheid van informatie genomen met 
toepassing van artikel 47bedoeld in artikel 47, § 5, eerste lid, onverminderd de bepalingen van 
artikel 47, §§ 2 tot 4. 

Art. 40. Het directiecomité zal geen openbare raadpleging organiseren: 

1° indien het dossier en/of het ontwerp van beslissing in die mate vertrouwelijke informatie 
bevat dat een openbare raadpleging over de resterende elementen onmogelijk of nutteloos 
voorkomt; 
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2° onverminderd punt 3°, wanneer de netbeheerder, of één van de beheerders, de NEMOs, 
de gemeenschappelijke onderneming bedoeld in artikel 15/2bis van de gaswet of een persoon 
die daartoe door de wet of rechtmatig (mede) door de netbeheerder, of één van de beheerders  
of de NEMOs met het organiseren van een raadpleging wordt belast, reeds een effectieve 
openbare raadpleging organiseerde over het voorwerp van de beslissing van het 
directiecomité. In dat geval zorgt het directiecomité ervoor dat het geheel van documenten en 
informatie betreffende de raadpleging, de antwoorden alsmede een verslag waarin 
geantwoord wordt op de ontvangen opmerkingen, aan hem worden overgemaakt; 

3° onverminderd artikel 33, § 4, in het kader van tarifaire beslissingen bedoeld in de artikelen 
12, § 7, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 7, van de gaswet indien de netbeheerder en de 
beheerders reeds een effectieve openbare raadpleging organiseerden op basis van een 
tarieflijst en een niet-vertrouwelijke samenvatting van hun tariefvoorstellen. In dat geval zorgt 
het directiecomité ervoor dat het geheel van documenten en informatie betreffende de 
raadpleging, de antwoorden alsmede een verslag waarin geantwoord wordt op de ontvangen 
opmerkingen, aan hem worden overgemaakt.  

In de gevallen bedoeld in 1° en 2° kan het directiecomité nog wel beslissen tot een niet-
openbare raadpleging, in het bijzonder van diegene van wie het voorstel ter goedkeuring door 
het directiecomité uitgaat. Het directiecomité zal daartoe beslissen indien de voorgenomen 
beslissing een weigering inhoudt van een vraag tot goedkeuringbetrokken persoon of 
personen nog niet de mogelijkheid had(den) zijn/hun opmerkingen te laten gelden in het kader 
van de voorgenomen beslissing. In de gevallen bedoeld in 3° overlegt het directiecomité met 
de netbeheerder respectievelijk de beheerders overeenkomstig de elektriciteitswet en de 
gaswet. 

In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een raadpleging 
op de website van de organisator ervan, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op deze 
website onverwijld per nieuwsbrief of e-mailbericht geïnformeerd worden van het lanceren van 
de raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die 
voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke antwoordtermijn laat. In geval van een 
raadpleging bedoeld in het eerste lid, 2°, door een persoon die daartoe rechtmatig (mede) door 
de netbeheerder, of één van de beheerders of de NEMOs wordt belast, is slechts sprake van 
een effectieve openbare raadpleging indien, bovenop de voorwaarden bedoeld in de vorige 
zin, de website van de netbeheerder, of de betrokken beheerder of de NEMOs een duidelijke 
verwijzing bevat naar deze raadpleging. 

Art. 41. Het directiecomité kan beslissen om een niet-openbare raadpleging te organiseren 
indien de beslissing van het directiecomité slechts rechtsgevolgen zal hebben voor één 
persoon of een beperkt aantal identificeerbare personen door de raadpleging te beperken tot 
de betrokken personen. 

Art. 42. Het directiecomité kan tenslotte beslissen om geen raadpleging te organiseren of een 
niet-openbare raadpleging te organiseren: 

1° onverminderd artikel 40, 2°, telkens wanneer reeds een raadpleging in een eerder stadium 
plaatsvond, op initiatief van het directiecomité of van een derde, en afhankelijk van de 
effectiviteit van deze raadpleging in het licht van de voorgenomen beslissing waarover het 
directiecomité oordeelt. In geval van een raadpleging door een derde zorgt het directiecomité 
ervoor dat het geheel van documenten en informatie betreffende de raadpleging, de 
antwoorden alsmede een verslag waarin geantwoord wordt op de ontvangen opmerkingen, 
aan hem worden overgemaakt. 
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2° in uitzonderlijke gevallen, indien het directiecomité meent dat specifieke omstandigheden 
in verband met de voorgenomen beslissing dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het meent 
dringend maatregelen te moeten nemen. 

Art. 43. De toepassing van artikel 39, 4° en 5°, en artikelen 40 tot 42 wordt gemotiveerd in de 
beslissing inzake de raadpleging bedoeld in artikel 23, § 1. 

 

Afdeling 4 - Artikel 6 van het technisch reglement 

Art. 44. Indien het directiecomité, in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheid 
bedoeld in artikel 6 van het technisch reglement, vaststelt dat geen effectieve openbare 
raadpleging plaatsvond door de netbeheerder voorafgaand aan de indiening van het voorstel 
ter goedkeuring, zal het directiecomité binnen de dertig dagen na de indiening van het voorstel 
de opmerking maken aan de netbeheerder dat het directiecomité zich genoodzaakt ziet een 
openbare raadpleging te organiseren alvorens een beslissing te nemen, die de stilzwijgende 
goedkeuring van het voorstel bedoeld in artikel 6, § 2, van het technisch reglement, in de weg 
staat.  

In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een raadpleging 
op de website van de netbeheerder, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op deze website 
onverwijld per nieuwsbrief of e-mailbericht geïnformeerd worden van het lanceren van de 
raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die 
voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke antwoordtermijn laat. 

 

Afdeling 5 - Diverse bepalingen 

Art. 45. § 1. Indien het directiecomité zich door concrete omstandigheden genoodzaakt ziet af 
te wijken van de regels bedoeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk wanneer het een raadpleging 
organiseert, vermeldt het de redenen daartoe in het betrokken raadplegingsdocument en/of 
op de website van de commissie. 

§ 2. Artikel 33 laat de raadplegingen door het directiecomité van specifieke personen en/of 
andere publieke autoriteiten in het kader van nationale of grensoverschrijdende samenwerking 
(zoals onder meer van andere Belgische of Europese regulatoren, ACER, de Belgische 
Mededingingsautoriteit of FSMA), al dan niet verplicht gesteld op grond van de wet of een 
reglementaire bepaling, onverlet. Afdelingen 2 tot 4 van dit hoofdstuk vinden daarop geen 
toepassing. 
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HOOFDSTUK 5 - PUBLICATIE VAN AKTEN EN 

VAN OPMERKINGEN VAN GERAADPLEEGDE 

PERSONEN  

Art. 46. § 1. Het directiecomité staat in voor de publicatie op de website van de commissie van 
zijn huishoudelijk reglement alsook van beslissingen die het aanneemt en van eventuele 
voorbereidende akten, expertiseverslagen en opmerkingen van de respondenten die met de 
beslissingen samenhangen.  

Het directiecomité publiceert in dit kader het aantal ontvangen antwoorden en de niet-
vertrouwelijke antwoorden met vermelding van de naam van de respondent (behoudens van 
natuurlijke personen of van zij met een geldige reden om hun identiteit niet onthuld te zien).  

De andere akten van het directiecomité dan beslissingen, zoals onder meer adviezen, 
voorstellen, richtsnoeren, aanbevelingen, verslagen, rapporten en studies, worden tevens 
bekend gemaakt op de website van de commissie. 

§ 2. Beslissingen van het directiecomité over de vertrouwelijkheid van informatie bedoeld in 
artikel 47, § 35, eerste lid, worden echter niet gepubliceerd. 
 
Art. 47. § 1. In het kader van elke publicatie ziet het directiecomité erop toe dat geen 
vertrouwelijke informatie wordt verspreid. 
 
§ 2. Onverminderd artikel 38, § 1, tweede lid, ondervraagt het directiecomité, indien het dat 
nodig acht, daartoe de persoon op wie een informatie die het beoogt te publiceren, betrekking 
heeft. 
 
In geval de betrokken persoon van mening is dat de informatie die het directiecomité wenst te 
publiceren vertrouwelijke informatie bevat, dient hij in een schriftelijke verklaring nauwkeurig 
en ondubbelzinnig aan te geven welke informatie als vertrouwelijke informatie te beschouwen 
is. Tevens dienen in deze verklaring de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke 
nadeel of de mogelijke schade die de betrokken persoon meent te kunnen lijden indien toch 
tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. 
Indien de betrokken persoon (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent 
te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit eveneens in deze verklaring. 
 
Het directiecomité kan de betrokken persoon om uitleg en een niet-vertrouwelijke versie van 
de informatie vragen. 
 
§ 3. Het directiecomité evalueert het effectief vertrouwelijk karakter van de informatie, in 
voorkomend geval op basis van zijn richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te 
beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan, 
bekend gemaakt op de website van de commissie. 
 
§ 4. Indien het directiecomité, na overleg met de betrokken persoon, niet overtuigd is van de 
door de betrokken persoon ingeroepen vertrouwelijkheid, zal het de redenen daartoe 
uiteenzetten in een aangetekend schrijven (of per drager) met ontvangstbewijs gericht aan de 
betrokken persoon en zal het een termijn van minimum drie werkdagen en maximaal vijf 
werkdagen (afhankelijk van onder meer de complexiteit van het dossier, de aard en de 
hoeveelheid van de gegevens, enz.) toekennen aan de betrokken persoon om de 
vertrouwelijkheid alsnog te rechtvaardigen. De betrokken persoon richt dergelijke 
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rechtvaardiging per schrijven (aangetekend of per drager) met ontvangstbewijs aan het 
directiecomité. 
 
§ 5. Na het verstrijken van de in paragraaf 4 bedoelde termijn, neemt het directiecomité zijn 
definitieve beslissing met betrekking tot het al dan niet openbaar maken van de informatie en 
betekent deze aan de betrokken persoon. 
 
Het directiecomité zal slechts overgaan tot publicatie van de informatie waarover betwisting 
bestaat na verloop van een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening 
aan de betrokken persoon van de definitieve beslissing van het directiecomité om te 
publiceren. 
 

Art. 47. § 1. Het directiecomité ziet erop toe dat de documenten die worden gepubliceerd met 
toepassing van artikel 46 geen vertrouwelijke informatie bevatten.  

Er wordt in samenwerking met de betrokken persoon bepaald of de door het directiecomité te 
publiceren informatie een vertrouwelijk karakter heeft, overeenkomstig de hiernavolgende 
bepalingen. De eindbeslissing over dit karakter komt toe aan het directiecomité. 

§ 2. Elke persoon die informatie aan de commissie overmaakt, geeft, op het moment dat hij 
die informatie overmaakt, aan of deze als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. 

In voorkomend geval is artikel 38, §1, tweede lid, van toepassing. 

Wanneer het directiecomité vraagt om informatie over te maken, wordt de voormelde regel 
herhaald in de brief met het verzoek daartoe gericht door het directiecomité aan de betrokken 
persoon. 

§ 3. Deze paragraaf beschrijft de procedure om het vertrouwelijke karakter te evalueren van 
informatie die verplicht aan de commissie moet worden overgemaakt. 

Wordt onder meer beschouwd als informatie die de betrokken persoon gehouden is over te 
maken: 

1° de informatie die moet worden overgemaakt bij of krachtens een Europese verordening, de 
elektriciteitswet of de gaswet of een van de uitvoeringsbesluiten ervan; 

2° de informatie die het directiecomité gevraagd heeft over te maken met toepassing van artikel 
26, §§1 en 1bis van de elektriciteitswet of artikel 15/16, §§ 1 en 1bis van de gaswet; 

3° de informatie opgenomen in een voorstel dat de netbeheerder, één van de beheerders, de 
gemeenschappelijke onderneming bedoeld in artikel 15/2bis van de gaswet of een persoon 
die daartoe rechtmatig (mede) door de netbeheerder of één van de beheerders werd belast 
aan de commissie richt met toepassing van de gaswet of elektriciteitswet. 

Wanneer het directiecomité informatie wil publiceren die de betrokken persoon gehouden is 
aan de commissie over te maken en niet akkoord kan gaan met het vertrouwelijke karakter dat 
deze persoon heeft ingeroepen, maakt het hem het hele ontwerp van publicatie of een deel 
ervan over, en vraagt het hem om binnen de termijn die het bepaalt, die niet minder dan vijf 
werkdagen kan bedragen: 

1° het vertrouwelijke karakter van alle bedoelde informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig te 
bevestigen; 
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2° de juridische en/of feitelijke redenen van het vertrouwelijke karakter van de bedoelde 
informatie uiteen te zetten; 

3° uiteen te zetten welk nadeel hij zou kunnen ondervinden wanneer deze informatie openbaar 
zou worden gemaakt; 

4° in voorkomend geval een niet-vertrouwelijke en publiceerbare versie van de bedoelde 
informatie over te maken. 

Op basis van de argumenten die de betrokken persoon heeft geformuleerd, evalueert het 
directiecomité het vertrouwelijke karakter van de informatie, onder meer rekening houdend 
met de Richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het 
commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan, zoals gepubliceerd op de 
Website van de commissie. 

Het directiecomité neemt zijn beslissing over het vertrouwelijke karakter van de bedoelde 
informatie na afloop van de termijn bepaald met toepassing van het derde lid; het motiveert 
zijn beslissing en betekent die aan de betrokken persoon. 

Bij verwerping kan het directiecomité pas overgaan tot de publicatie van de betwiste informatie 
na verloop van een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening van zijn 
beslissing aan de betrokken persoon. 

§ 4. Deze paragraaf beschrijft de procedure die wordt gebruikt om het vertrouwelijke karakter 
te evalueren van de informatie die niet verplicht aan de commissie moet worden overgemaakt. 

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: 

1° hetzij een niet-vertrouwelijke versie van de informatie die op hem betrekking heeft, over te 
maken; 
2° hetzij zich uit te spreken over de niet-vertrouwelijke versie die het directiecomité hem heeft 
voorgelegd met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft. 

Art. 48. Dit hoofdstuk doet geen afbreuk aan specifieke bepalingen inzake publicatie bepaald 
door of krachtens de wet.  

 

[…] 

 


