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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

OVERZICHT 

Onderwerp: 

Ontwerpbeslissing (B)1846 over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van 
toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 5 werkdagen en loopt af op 19 oktober 2018 om 23.59 CET 
inbegrepen. 

De verkorte minimumtermijn wordt verantwoord door het administratief karakter van het document 
met als doel de principes opgenomen in beslissing (B)1677 van de CREG operationeel in werking te 
stellen en door de beperkte omvang van het document (één pagina). 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1846@creg.be en/of 

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

CREG 
De heer Laurent JACQUET 
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: 

Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.1846@creg.be 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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Artikel 19bis, § 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt 
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1. INLEIDING 

1. Deze ontwerpbeslissing is genomen als gevolg van de vraag tot goedkeuring van het 
standaardformulier voor een bankwaarborg voorgelegd door Elia System Operator op 2 oktober 2018 
in het kader van de energieoverdracht. 

2. Het directiecomité van de CREG keurde deze ontwerpbeslissing goed tijdens zijn vergadering 
van 11 oktober 2018. 

2. WETTELIJK KADER 

3. Op 13 juli 2017 werd een wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op de verbetering van de 
vraagflexibiliteit en van de opslag van elektriciteit. 

Deze wet beoogt voornamelijk het vastleggen van een wettelijk kader voor de organisatie van de 
energieoverdracht, die wordt begrepen als elke “activering van de vraagflexibiliteit waarbij een 
leverancier en een aanbieder van flexibiliteitsdiensten betrokken zijn die een afzonderlijke 
evenwichtsverantwoordelijke hebben en/of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten die niet hun 
leverancier is”. 

Artikel 19bis, § 3, 3° geeft aan de CREG de opdracht tot het bepalen van de mechanismen voor de van 
de aanbieder van flexibiliteitsdiensten te verkrijgen financiële en contactuele garanties. 

4. In hoofdstuk IV van haar beslissing 1677 houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de 
energieoverdracht mogelijk te maken (hierna : de beslissing 1677)1, heeft de CREG de regels bepaald 
met betrekking tot de bankwaarborg die de aanbieder van flexibiliteitsdiensten moet verstrekken.  

Bij gebrek aan een opt out overeenkomst2, is elke aanbieder van flexibiliteitsdiensten verplicht om een 
financiële garantie te verstrekken aan de netbeheerder en dit in de vorm van een bankwaarborg.  

Artikel 24 van beslissing 1677 voorziet dat de netbeheerder aan de CREG ter goedkeuring een 
standaardformulier voor de bankwaarborg voorlegt dat voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in 
hoofdstuk IV van voormelde beslissing. 

                                                           

1 Beslissing van de CREG (B)1677 van 15 maart 2018 houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken 
2 Beschrijft de situatie waarin alle aspecten die verband houden met energieoverdracht (i.e. volume, prijs en contractuele 

modaliteiten, met inbegrip van eventuele financiële garanties) geregeld worden in een overeenkomst ondertekend door de 
aanbieder van flexibiliteitsdiensten, de leverancier en hun respectieve BRP. 
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3. RAADPLEGING 

5. In overeenstemming met haar huishoudelijk reglement organiseert de CREG een publieke 
raadpleging over deze ontwerpbeslissing, samen met alle nuttige documenten, die loopt van 
12 oktober tot 19 oktober 2018.  

4. ANALYSE VAN HET DOSSIER 

6. Na analyse van het formulier voorgelegd door Elia is de CREG van mening dat de volgende 
aanpassingen zouden moeten worden overwogen. 

7. Het document maakt melding van beslissing (B)1677 van de CREG van 15 maart 2018. De CREG 
stelt voor om een meer algemene formulering te gebruiken zodat het formulier van de bankwaarborg 
niet altijd moet worden aangepast na actualisatie van de beslissing van de CREG.  

8. In de derde paragraaf gebruikt Elia de term ‘valid CREG decison’. De CREG stelt voor om de term 
‘CREG decision still in force’ te gebruiken.  

9. Het formulier dat ter goedkeuring werd voorgelegd, is opgesteld in het Engels. De CREG vindt 
dat het ook in het Nederlands en in het Frans beschikbaar zou moeten zijn. 

5. BESLISSING 

De CREG beslist om het voorstel van de nv Elia System Operator te aanvaarden op voorwaarde dat Elia 
rekening houdt met de bemerkingen geformuleerd in hoofdstuk 4 van deze ontwerpbeslissing. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 


