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ADVIES 
 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het verzoek bij 

brief, gedateerd op 12 april 2000, hem binnen een termijn van één maand advies te geven 

over een ontwerp van koninklijk besluit “tot vaststelling van de procedure voor de 

goedkeuring en de bekendmaking van de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van 

het transmissienet voor elektriciteit”, genomen in uitvoering van artikel 12, § 3, 1° en 2°, van 

de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

In deze brief verzocht de Staatssecretaris de CREG eveneens een voorstel van koninklijk 

besluit voor te bereiden in uitvoering van artikel 12, § 3, 3°, 4° en 5°, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

Op zijn vergadering van 20 april 2000 besliste het Directiecomité van de CREG op het 

dubbele verzoek van de Staatssecretaris in te gaan.  Het was van oordeel dat beide 

verzoeken inhoudelijk een geheel uitmaken en daarom best samen behandeld werden.  

Daarom liet de CREG bij haar brief van 27 april 2000 de Staatssecretaris weten dat zij beide 

verzoeken samen zou behandelen maar dat deze gelijktijdige behandeling het 

tegemoetkomen aan de voorgestelde termijn van een maand onmogelijk maakte. 

 

Zoals gebruikelijk bij de CREG, gebeurde de voorbereiding en de redactie van het 

voorliggend advies en het voorstel van koninklijk besluit, inclusief het daarbij horende 

voorstel van rapporteringmodel, in samenspraak met alle betrokkenen. 

 

Na het vele nodige voorbereidende werk terzake, gaf de CREG op 7 juli 2000 aan de 

kandidaat-netbeheerder een presentatie over de informatie die hij aan de CREG moest 

verstrekken met het oog op haar goedkeuring van de door hem voorgestelde tarieven. 

 

Op 14 en 18 juli 2000 vroeg de CREG aan de heer Daniël Dobbeni, Directeur van het 

Departement Energiebewegingen, CPTE, per e-mail bijkomende inlichtingen betreffende de 

nota “Proposition de structure de tarif pour accès au réseau”. 
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Bij brief van 31 juli 2000 maakte de CREG het voorstel van rapporteringmodel en 

boekhoudprincipes over aan de heer Jacques Fraix, Directeur van het Departement Beheer-

Administratie  bij CPTE. 

 

Bij brief van 28 augustus 2000 liet de heer Jacques Fraix de CREG zijn opmerkingen 

geworden met betrekking tot het voorstel van rapporteringmodel en de boekhoudprincipes 

 

Op 13 september 2000 werden de opmerkingen van de heer Jacques Fraix door de CREG 

besproken met de heer Thomas Sileghem (Executive Consultant bij Ernst & Young 

Entrepreneurs). 

 

Bij brief, gedateerd op 27 september 2000, formuleerde de CREG een antwoord op de 

opmerkingen van de heer Jacques Fraix. 

 

Op 27 oktober 2000 namen de heer Jaccques Fraix, de heer Philippe Vandeloise, Dienst 

Network Access, CPTE, mevrouw Catherine Vandenborre, Dienst Boekhouding, Planning en 

Transport, CPTE en de heer Bart Duysters, Dienst Beheerscontrole, CPTE, deel aan een 

vergadering met betrekking tot het rapporteringmodel. 

 

Na kennis genomen te hebben van de standpunten en opmerkingen van de kandidaat-

netbeheerder, besliste het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 7 december 

2000 het hierna volgende advies uit te brengen. 

 

Dit advies betreft enkel het ontwerp van koninklijk besluit “tot vaststelling van de procedure 

voor de goedkeuring en de bekendmaking van de tarieven voor de aansluiting op en het 

gebruik van het transmissienet voor elektriciteit”, welk als bijlage bij dit advies gevoegd is. 

 

Dit advies dient samen gelezen te worden met het voorstel C 2000/04-D van de CREG van 

21 december 2000 over het koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de 

basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van 

het nationaal transmissienet voor elektriciteit’. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

 

1. Artikel 12 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : ‘elektriciteitswet’) regelt de wijze waarop de tarieven voor de 

aansluiting op het transmissienet en het gebruik ervan, alsmede de tarieven voor de 

ondersteunende diensten bepaald worden.  Het onderscheidt daarin drie etappes. 

 

Vooreerst bepaalt artikel 12, § 1, laatste zin, van de elektriciteitswet dat de Koning, op 

voorstel van de CREG, de algemene tariefstructuur bepaalt met inachtneming waarvan de 

tarieven dienen te worden vastgesteld.  Volgens de memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp dat uiteindelijk de elektriciteitswet geworden is, dient de term ‘algemene 

tariefstructuur’ als volgt begrepen te worden : 

 

“De Koning zal bovendien de algemene structuur van de tarieven bepalen.  Hij zal 
dus, bijvoorbeeld, voor wat de tarieven voor het gebruik van het net betreft, de 
basisopties moeten goedkeuren met betrekking tot de eventuele toepassing van een 
‘postzegel’-tariefstelling (‘postage-stamp’-tarieven) en betreffende het in 
aanmerkingnemen van tijdsgebonden parameters.”1. 

 

Ten tweede is er artikel 12, § 3, van de elektriciteitswet dat bepaalt dat een koninklijk besluit 

de regels dient te bepalen inzake : 

1° de procedure voor de voorlegging van de tarieven in uitvoering van artikel 12, § 1, 

van de elektriciteitswet ; 

2° de bekendmaking van deze tarieven ; 

3° de verslagen en de gegevens die de netbeheerder aan de CREG moet verstrekken 

met het oog op haar controle op deze tarieven ; 

4° de basisprincipes die de netbeheerder moet toepassen voor de boekhoudkundige 

verwerking van de kosten ; 

5° de doelstellingen die de netbeheerder moet nastreven inzake kostenbeheersing. 

 

Bij dit artikel 12, § 3, preciseert de voormelde memorie van toelichting het volgende : 

 
“Het gaat hier onder andere om de publicatie van de tarieven, de principes van ‘cost 
accounting’ toe te passen door de netbeheerder en de ‘benchmarks’ inzake 
kostenbeheersing.  De Koning zal eveneens de termijnen en andere procedure-
aspecten moeten preciseren inzake het jaarlijks proces van goedkeuring van de 

                                                 
1 Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 1933/1, 19. 
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tarieven, inclusief, in voorkomend geval, de tarieven die voorlopig gelden zo de CRE 
niet akkoord gaat.”2. 

 

Ten derde bepaalt artikel 12, § 1, van de elektriciteitswet dat de tarieven die de netbeheerder 

aan de CREG ter goedkeuring voorlegt, dienen te beantwoorden aan de zes richtsnoeren 

vervat in artikel 12, § 2, van dezelfde wet.  De elektriciteitswet bepaalt nergens dat deze zes 

richtsnoeren nadere uitvoering of precisering behoeven bij koninklijk of ander besluit.  Artikel 

12, § 2, van de elektriciteitswet vindt rechtstreekse toepassing. 

 

Het hiernavolgende advies betreft enkel het ontwerp van koninklijk besluit “tot vaststelling 

van de procedure voor de goedkeuring en de bekendmaking van de tarieven voor de 

aansluiting op en het gebruik van het transmissienet voor elektriciteit” (hierna : ‘ontwerp van 

koninklijk besluit’), dat de uitvoeringsbepalingen van artikel 12, § 3, 1° en 2°, van de 

elektriciteitswet bevat. 

 

 

2. Daarnaast heeft de CREG een voorstel van koninklijk besluit opgesteld dat beoogt 

alle uitvoeringsbepalingen van artikel 12, §§ 1 en 3, van de elektriciteitswet te omvatten 

(hierna : ‘voorstel van koninklijk besluit’).  Er is inderdaad niets dat zich ertegen verzet dat 

uitvoering wordt gegeven aan § 1 en § 3 van dit artikel 12 in een en hetzelfde koninklijk 

besluit. 

 

De procedure voor de voorlegging en de goedkeuring van de tarieven bedoeld in artikel 12, § 

3, 1°, van de elektriciteitswet heeft uiteraard ook betrekking op de verslagen en gegevens die 

de netbeheerder aan de CREG moet verstrekken met het oog op haar controle van deze 

tarieven, zoals voorzien in artikel 12, § 3, 3°, van de elektriciteitswet. 

 

Deze rapportering kan op haar beurt georganiseerd worden aan de hand van een 

boekhoudkundige verwerking van de kosten. Terzake bepaalt artikel 12, § 3, 4°, van de 

elektriciteitswet dat de Koning, na advies van de CREG, de regels vaststelt inzake de 

basisprincipes die de netbeheerder moet toepassen voor de boekhoudkundige verwerking 

van de kosten. 

 

De CREG acht het bijgevolg raadzaam om al deze aspecten in één enkel koninklijk besluit te 

regelen, met name een koninklijk besluit dat zowel de praktische aspecten bedoeld in artikel 

                                                 
2 Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 1933/1, 19. 
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12, § 3, van de elektriciteitswet als de algemene tariefstructuur bedoeld in artikel 12, § 1, 

bevat. 

 

 

3. Voor een goed begrip van het onderhavige advies is het nuttig eraan te herinneren 

dat, overeenkomstig artikel 12, §§ 1 en 3, de Koning de algemene principes en de 

procedurele aspecten inzake de goedkeuring en de bekendmaking van de tarieven regelt.  

De CREG van haar kant keurt de tarieven goed, overeenkomstig de artikelen 12, § 1, en 23, 

§ 2, tweede lid, 14°, van de elektriciteitswet. 

  

 

 

 

BIJZONDERE OPMERKINGEN 

 

Aanhef 

 

4. In de aanhef dient de zinsnede “inzonderheid op artikel 12, § 3” vervangen te worden 

door de zinsnede “inzonderheid op artikel 12, § 3, 1° en 2°”. 

 

 

Artikel 1 

 

5. De CREG stelt voor om dit artikel te behouden en aan te vullen met de definities 

bepaald in artikel 1 van het voorstel van koninklijk besluit. 

 

 

Artikel 2 

 

6. De CREG stelt een trimestriële rapportering voor teneinde een tijdige en nauwkeurige 

opvolging van de evolutie van de kosten ten opzichte van de tarieven te verzekeren en 

teneinde de jaarlijkse goedkeuring van de tarieven vlot te laten verlopen. 

 

De bepaling met betrekking tot het voorstel van tarieven voor het jaar 2000 is slechts 

relevant, wanneer de netbeheerder nog wordt aangewezen in dit jaar. 
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De inhoud van artikel 2 is overgenomen door artikelen 8 en 9 van het voorstel van koninklijk 

besluit. 

 

 

Artikel 3 

 

7. Teneinde een gebrekkige of onvolledige verstrekking van informatie te vermijden en 

het verzamelen van informatie op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze te laten 

verlopen, heeft de CREG een rapporteringmodel uitgewerkt, dat als bijlage I bij het voorstel 

van koninklijk besluit gevoegd is. 

 

De inhoud van artikel 3, eerste lid, van het ontwerp van koninklijk besluit werd overgenomen 

en verder uitgewerkt door artikel  8, §§ 2 en 4 van het voorstel van koninklijk besluit. 

 

Het opsplitsen en verantwoorden van berekeningen, voorzien in artikel 3, tweede lid, van het 

ontwerp van koninklijk besluit, vormt de basis van het rapporteringmodel. 

 

 

Artikel 4 

 

8. Het rapporteringmodel is de concretisering van het toezicht door de CREG op de 

naleving van de richtsnoeren bepaald in artikel 12, § 2, 1° tot 6°, van de elektriciteitswet. 

 

Het voorstel van koninklijk besluit bepaalt dat de netbeheerder gesanctioneerd kan worden in 

geval van gebrekkige rapportering zodat de noodzaak om bij wijze van “voorstellen” 

tariefverbeteringen na te streven vervalt. 

 

 

Artikel 5 

 

9. Artikel 8, §§ 3 en 4, van het voorstel van koninklijk besluit neemt de inhoud van artikel 

5 van het ontwerp van koninklijk besluit over. 
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Artikel 6 

 

10. Artikel 8, §§ 3 en 4, van het voorstel van koninklijk besluit neemt de inhoud van artikel 

6 van het ontwerp van koninklijk besluit over. 

 

 

Artikel 7 

 

11. Artikel 10 van het voorstel van koninklijk besluit neemt de inhoud van artikel 7 van het 

ontwerp van koninklijk besluit over. 

 

Indien artikel 7 van het ontwerp van koninklijk besluit zou behouden blijven, dient in de 

Nederlandstalige tekst ervan de tekst aangepast te worden, bijvoorbeeld als volgt : 

 

“De commissie geeft opdracht tot bekendmaking van de goedgekeurde tarieven in het 
Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen”. 

 

 

Artikel 8 

 

12. Artikel 32 van het voorstel van koninklijk besluit neemt de inhoud van artikel 8 van het 

ontwerp van koninklijk besluit over. 

 

 

Artikel 9 

 

13. Artikel 34 van het voorstel van koninklijk besluit neemt de inhoud van artikel 9 van het 

ontwerp van koninklijk besluit over. 

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

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

 Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter 
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