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ADVIESADVIESADVIESADVIES    

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling 

(hierna : de Staatssecretaris) het verzoek bij brief, gedateerd op 5 april 2001, om 

hem advies te geven over een voorontwerp van koninklijk besluit « houdende de 

uitvoering van artikel 21 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt ». Het feit inroepend dat dit voorontwerp van koninklijk besluit 

« een essentiële schakel vormt in de daadwerkelijke openstelling van de Belgische 

elektriciteitsmarkt voor de mededinging », vroeg de Staatssecretaris de CREG hem 

dit advies te bezorgen « tegen uiterlijk 20 april 2001 ». Omdat het Directiecomité van 

de CREG had vastgesteld dat dit voorontwerp niet enkel verwees naar de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, maar ook naar de 

« samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten 

betreffende de administratieve coördinatie inzake organisatie van de 

elektriciteitsmarkt », verzocht het de Staatssecretaris bij brief, gedateerd op 19 april 

2001, om een kopie van dit document teneinde het gevraagde advies te kunnen 

opstellen.  

 

Bij brief, gedateerd op 1 juni 2001, verzocht de Staatssecretaris de CREG om hem 

het advies « zo vlug mogelijk » te bezorgen om reden dat voornoemd voorontwerp 

van koninklijk besluit een beraadslaging in de Ministerraad vereist. In een andere 

brief van 13 juni 2001 meldde de Staatssecretaris aan de CREG dat de 

samenwerkingsovereenkomst nog niet rond was, maar dat hij van mening was dat de 

inhoud van deze overeenkomst geen enkel gevolg had voor het gevraagde advies. 

Het Directiecomité van de CREG bevestigde echter in een brief van 15 juni 2001 dat 

het slechts een advies kon opstellen op basis van een volledig dossier, met inbegrip 

van de samenwerkingsovereenkomst. Als antwoord op dit hernieuwde verzoek 

maakte de Staatssecretaris de CREG op 20 juni 2001 de tekst van de 

samenwerkingsovereenkomst over en vestigde hij de aandacht op het feit dat « er 

binnen de federale regering nog discussie blijft bestaan over de bestemming van het 

sociaal fonds ». 
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Ten slotte diende de Staatssecretaris bij brief, gedateerd op 2 augustus 2001, 

opnieuw zijn verzoek om advies in, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door 

artikel 4, 2°, van de wet van 16 juli 2001, volgens hetwelk de CREG haar adviezen 

uitbrengt binnen de veertig kalenderdagen nadat het verzoek werd ingediend.   

 

Uit wat voorafgaat blijkt echter dat voornoemde samenwerkingsovereenkomst slechts 

in ontwerpvorm bestaat : ze heeft noch het akkoord van de respectieve regeringen 

van de federale overheid en de gewesten, noch de instemming van hun respectieve 

wetgevers bekomen. Aangezien deze tekst niet definitief is, kan hij door de CREG 

niet in overweging worden genomen bij het onderzoek van voornoemd ontwerp van 

koninklijk besluit, waarvan de inhoud enkel zal getoetst worden aan de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Overigens, 

wanneer voornoemde samenwerkingsovereenkomst in werking zal treden, met 

andere woorden als ze de instemming van alle betrokken wetgevers zal gekregen 

hebben, zal het advies van de CREG opnieuw moeten gevraagd worden, in elk geval 

indien deze overeenkomst repercussies heeft op het ontwerp van koninklijk besluit 

dat momenteel door de CREG onderzocht wordt. 

 

Tijdens zijn vergadering van 7 september 2001 besliste het Directiecomité van de 

CREG tot het uitbrengen van het hierna volgend advies dat eveneens aan de 

Algemene Raad werd overgemaakt. Rekening houdend met voornoemde termijn 

heeft het Directiecomité besloten het standpunt van de Algemene Raad niet af te 

wachten en het onderhavige advies onmiddellijk aan de Staatssecretaris over te 

maken. 
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1. Volgens de bewoordingen van zijn eerste artikel beoogt het ontwerp van 

koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 21 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : het ontwerp) « het 

opleggen aan de producenten, de netbeheerder en tussenpersonen van openbare 

dienstverplichtingen inzake organisatie van de elektriciteitsmarkt, regelmaat en 

kwaliteit van de elektriciteitsleveringen alsook van het bevoorraden van bepaalde 

categorieën van afnemers die in aanmerking komen ».  

 

Eerst wordt het wettelijk kader van de openbare dienstverplichtingen geschetst. 

Vervolgens worden enkele algemene opmerkingen gemaakt. Tot slot wordt de tekst 

van het ontwerp artikel per artikel onderzocht.  

 

 

HET WETTELIJK KADERHET WETTELIJK KADERHET WETTELIJK KADERHET WETTELIJK KADER    
 

Richtlijn 96/92/EG 

 

2. De openbare dienstverplichtingen worden in de eerste plaats geregeld door de 

richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (hierna : de 

elektriciteitsrichtlijn)1. 

                                                 
1 De Europese Commissie diende een voorstel van richtlijn tot wijziging van de elektriciteitsrichtlijn in 
dat onder meer bepaalt dat de Lidstaten de universele dienstverlening moeten verzekeren, met 
andere woorden elektriciteit van hoge kwaliteit moeten leveren aan alle verbruikers op hun 
grondgebied (artikel 3, paragraaf 3). Deze richtlijn vormde het onderwerp van een studie vanwege het 
Directiecomité van de CREG (Studie (F)010601-CDC-033 over het voorstel van de Europese 
Commissie van een richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG et 98/30/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en de aardgas, 1 juni 2001), 
waarvan de paragrafen 20 tot 24 de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen voor de Belgische 
wetgeving onderzoeken. De CREG maakte tevens een studie over de openbare dienstverplichtingen 
in de gassector (Studie (F)010628-CREG-034, 28 juni 2001). 
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Na eraan herinnerd te hebben dat « de voltooiing van een elektriciteitsmarkt  met 

mededinging een belangrijke stap voorwaarts is naar de voltooiing van de interne 

markt voor energie »2, zwakt de preambule van de elektriciteitsrichtlijn dit principe 

enigszins af door te erkennen dat « het opleggen van openbare dienstverplichtingen 

voor sommige Lidstaten noodzakelijk kan zijn voor het waarborgen van de 

continuïteit van de voorziening, de bescherming van de consument en de 

bescherming van het leefmilieu, welke aspecten de vrije concurrentie op zich naar 

hun mening niet altijd kan waarborgen »3.  De openbare dienstverplichtingen komen 

dus naar voor als beperkingen van de vrije mededinging. Hun draagwijdte werd door 

de richtlijn strikt afgebakend opdat de mededinging niet uitgehold zou worden4. De 

voorwaarden waaronder openbare dienstverplichtingen mogen opgelegd worden 

staan in artikel 3 van de richtlijn, in een afzonderlijk hoofdstuk, « algemene regels 

voor de organisatie van de sector » genaamd. Deze voorwaarden hebben betrekking 

op : 

 

1. het naleven van artikel 90 van het EG-Verdrag; 

2. de inhoud van de openbare dienstverplichtingen, met name de 

veiligheid, met inbegrip van de continuïteit van de voorziening, 

regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen alsmede de 

bescherming van het leefmilieu; 

3. de kenmerken van de openbare dienstverplichtingen die « duidelijk 

gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar 

moeten zijn »; 

4. de mogelijkheid voor de Lidstaten om, onder het mom van openbare 

dienstverplichtingen, het principe van vrije vestiging van de 

producenten (artikelen 5 en 6 van de elektriciteitsrichtlijn), van vrije 

toegang tot het net (artikelen 17 en 18 van de elektriciteitsrichtlijn) 

en de vergunningen voor de aanleg van directe lijnen (artikel 21 van 

de elektriciteitsrichtlijn) te beperken of zelfs te verbieden. 

                                                 
2 Overweging 2 van de elektriciteitsrichtlijn. 
3 Overweging 13 van de elektriciteitsrichtlijn. 
4 HAMON, F., Le marché intérieur de l’énergie : les directives électricité et gaz naturel, Actualité 
Juridique de Droit Administratif, 1998, p. 851 en v., inz. p. 854. 
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Daarentegen wordt de Lidstaten geen enkele afwijking van « de 

mededinging voor wat betreft de in aanmerking komende 

afnemers » toegestaan (artikel 3.3. van de elektriciteitsrichtlijn). 

 

De bepaling van de openbare dienstverplichtingen is belangrijk omdat « de nadere 

regels voor de toepassing van deze principes in ruime mate de structuur en 

werkingswijze van elk nationaal elektrisch systeem zullen bepalen »5. 

 

 

 

Verdeling van de bevoegdheden 

 

3. In het Belgisch recht is de bevoegdheid om openbare dienstverplichtingen te 

bepalen in uitvoering van artikel 3 van de elektriciteitsrichtlijn verdeeld tussen de 

federale overheid en de gewesten. Deze laatste hebben hun respectieve regeringen 

gemachtigd om openbare dienstverplichtingen in uiteenlopende gebieden aan te 

nemen. Immers, enerzijds wordt volgens artikel 19 van het decreet van de Vlaamse 

Raad van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : 

het Vlaams decreet) de Vlaamse regering ermee belast de netbeheerders alsmede 

de houders van de leveringsvergunningen, openbare dienstverplichtingen op te 

leggen die onder meer kunnen betrekking hebben op het sociaal beleid, het rationeel 

energieverbruik, warmtekrachtkoppeling, enz.. Anderzijds machtigt artikel 34 van het 

decreet van de Waalse Gewestraad van 12 april 2001 betreffende de organisatie van 

de gewestelijke elektriciteitsmarkt (hierna : het Waals decreet) de Waalse regering 

om de netbeheerders, leveranciers en tussenpersonen « duidelijk bepaalde , 

doorzichtige, niet-discriminerende en controleerbare openbare dienstverplichtingen » 

op te leggen, onder meer inzake veiligheid, regelmaat en kwaliteit van de 

elektriciteitsleveringen, op sociaal niveau, inzake milieubescherming, enz. Bovendien 

voorzien het Vlaamse en het Waalse decreet in mechanismen voor de financiering 

van deze openbare dienstverplichtingen (respectievelijk in hun artikelen 20 en 35). 

 

                                                 
5 FIQUET, A., Vers une réconciliation entre l’Europe et les services publics : l’exemple de l’électricité, 
Actualité juridique de Droit Administratif, 1998, p. 864 en v., inz. p. 871.  
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De Brusselse Hoofdstedelijke Raad van zijn kant heeft op 13 juli 2001 een 

ordonnantie aangenomen waarvan artikel 24 de openbare dienstverplichtingen 

definieert als onder meer het ter beschikking stellen van een ononderbroken 

minimumlevering van elektriciteit aan de huishoudelijke afnemers, de levering van 

elektriciteit tegen een specifiek sociaal tarief « aan de personen en onder de 

voorwaarden bepaald door de federale wetgeving », een actie ter bevordering van 

het rationeel energieverbruik, enz.. Artikelen 25 et 26 van deze ordonnantie regelen 

de financiering van deze openbare dienstverplichtingen. 

 

De federale wetgever van zijn kant heeft de Koning gemachtigd om openbare 

dienstverplichtingen te bepalen in de artikelen 7, 20 en 21 van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de 

elektriciteitswet). De voorbereidende werken van deze wet beklemtonen de 

noodzaak om openbare dienstverplichtingen vast te stellen « met inachtneming van 

de verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale Staat en de Gewesten »6 . 

 

Wet van 29 april 1999 

 

4. De bepalingen waarvan het ontwerp de uitvoering beoogt zijn de artikelen 7, 

20 en 21 van de elektriciteitswet.  

 

5. Artikel 7 van de elektriciteitswet machtigt de Koning om, enerzijds, de markt 

zodanig te organiseren dat een minimumvolume elektriciteit geproduceerd met 

aanwending van hernieuwbare energiebronnen tegen een minimumprijs wordt 

afgezet en, anderzijds, in een mechanisme te voorzien om het verschil tussen de 

marktprijs en de kost van de kWh geproduceerd met aanwending van hernieuwbare 

energiebronnen te compenseren. Dit mechanisme kan geheel of gedeeltelijk worden 

gefinancierd door een toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 12 van de 

elektriciteitswet of door een heffing op alle of op objectief bepaalde categorieën van 

energieverbruikers of marktoperatoren, volgens de nadere regels bepaald door de 

Koning in uitvoering van het eerste lid, 2°. 

                                                 
6 Parl. St.,Kamer, 1998/1999, nr. 1933/1, p. 12. 
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Uit het door de Raad van State verstrekte advies over het voorontwerp van 

elektriciteitswet blijkt dat de heffing vermeld in artikel 7 niet moet worden beschouwd 

als een taks, maar als een belasting waarvan de invoering het optreden van de 

wetgever vereist7. Aan dergelijke vereiste wordt voldaan wanneer, zoals het geval is 

in artikel 7 van de elektriciteitswet, na delegatie van de fiscale bevoegdheid van de 

Koning, de door de Koning genomen maatregelen binnen een relatief korte termijn 

door de wetgevende macht zullen onderzocht worden. 

 

 

6. Artikel 20 van de elektriciteitswet bevestigt de bevoegdheid van de federale 

minister voor Economie om, op aanbeveling van het Controlecomité voor de 

Elektriciteit en het Gas, maximumprijzen vast te stellen voor de levering van 

elektriciteit aan eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn (§1) en 

machtigt dezelfde minister om, op aanbeveling van de CREG, maximumprijzen vast 

te stellen voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende eindafnemers 

(§2). Ten slotte kan de Koning de federale minister die bevoegd is voor Economie, bij 

een in Ministerraad overlegd besluit, machtigen om minimumprijzen vast te stellen 

voor de aankoop van elektriciteit geproduceerd door middel van 

warmtekrachtkoppeling en die beantwoordt aan de door Hem bepaalde 

kwaliteitscriteria, met het oog op de levering aan afnemers die geen in aanmerking 

komende afnemers zijn (§4). Deze op verzoek van de gewesten toegevoegde 

paragraaf moet dienen « ter ondersteuning van verplichtingen tot aankoop van deze 

elektriciteit welke de gewesten eventueel als openbare dienstverplichting zouden 

opleggen aan de distributeurs. Eventuele kwalitatieve criteria dienen derhalve 

overeen te stemmen met deze weerhouden door de gewesten »8. 

 

 

7. Artikel 21 van de elektriciteitswet machtigt de Koning om de openbare 

dienstverplichtingen die in de door de richtlijn beoogde materies kunnen opgelegd 

worden nader te bepalen, met andere woorden inzonderheid inzake regelmaat en 

kwaliteit van de elektriciteitsleveringen, alsmede inzake de bevoorrading van 

afnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn.  

                                                 
7 Parl. St., Kamer, 1998/1999, nr. 1933/1, p. 53. 
8 Parl. St., Kamer, 1998/1999, nr. 1933/1, p. 23. 
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De voorbereidende werken leggen uit dat deze macht aan de overheid wordt 

toegekend uit bezorgdheid om de overgang te verzekeren naar een meer open 

stelsel met een grotere blootstelling aan de marktrisico’s. Ze preciseren daarenboven 

dat « het gaat om een evolutieve aangelegenheid die periodiek moet worden 

geëvalueerd »9. Overeenkomstig artikel 3, §3, van de elektriciteitsrichtlijn, staat 

artikel 21 van de wet de Koning toe, als tegenprestatie voor de openbare 

dienstverplichtingen en voorzover strikt noodzakelijk voor de correcte uitvoering 

ervan, afwijkingen te bepalen van de toepasbare regels inzake vergunning van 

nieuwe productie-installaties of directe lijnen of inzake vrije toegang tot het 

transmissienet. De Koning wordt eveneens gemachtigd om een fonds te creëren voor 

de financiering van de volledige of een deel van de reële nettokost van de openbare 

dienstverplichtingen. Dit fonds zal in volledige onafhankelijkheid door de CREG 

worden beheerd. Het zal geheel of gedeeltelijk kunnen worden gespijsd door 

toeslagen op de transporttarieven, door heffingen op alle of objectief bepaalde 

categorieën verbruikers en/of operatoren, of nog door een gepaste combinatie van 

deze methoden, teneinde tot een billijke lastenverdeling te komen. Om dezelfde 

redenen als die welke in paragraaf 5 van het onderhavige advies worden 

uiteengezet, dient elk besluit tot invoering van een dergelijke toeslag of heffing bij wet 

te worden bekrachtigd binnen een termijn van zes maanden10. 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGENALGEMENE OPMERKINGENALGEMENE OPMERKINGENALGEMENE OPMERKINGEN    
 

Noodzaak van een bijzondere wet om de opbrengst van de 
toeslag te bestemmen voor de financiering van het beleid 
van de gewesten  

 

8.  Artikel 16, §2, van het ontwerp wijst de toeslag op de tarieven toe aan de 

financiering van beleidsvoeringen die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren. 

                                                 
9 Parl. St., Kamer, 1998/1999, nr. 1933/1, p. 23. 
10 Ibidem. 
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Nochtans wijst artikel 21 van de elektriciteitswet de toeslag niet toe aan de gewesten, 

maar aan de financiering van de federale openbare dienstverplichtingen. Artikel 16, 

§2, van het ontwerp van koninklijk besluit respecteert dus de grenzen niet van de 

machtiging vastgelegd in artikel 21 van de elektriciteitswet. De CREG wil alvast 

benadrukken dat men, om een gewestelijk beleid te financieren via een federale 

belasting, artikel 177 van de Grondwet moet naleven volgens hetwelk « een wet die 

wordt aangenomen met ene meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid, het 

financieringsstelsel van de Gewesten vastlegt ». Met andere woorden, de 

financiering van een beleid van de gewesten vereist de tussenkomst van de 

bijzondere wetgever : een wijziging van de elektriciteitswet zou dus niet volstaan om 

als grondslag te dienen voor artikel 16, §2, van het ontwerp.  

 

 

Verdeling van de bevoegdheden 

 

9. Het ontwerp van koninklijk besluit doet vervolgens de vraag rijzen naar de 

naleving van de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale 

overheid en de gewesten op het vlak van energie. De tarifering wordt inderdaad door 

de wet11 aan de federale overheid voorbehouden. Niettemin moet het ontwerp ook de 

overige regels inzake de verdeling van de bevoegdheden naleven. Zo bevat het 

ontwerp verscheidene regels die van toepassing zijn op de afnemers die aangesloten 

zijn op het « laagspanningsnet » (zie artikel 4, §§1 en 2, door de verwijzing naar het 

begrip « residentieel gebruiker », omschreven in artikel 2, §2, 5°, van het ontwerp; 

zie ook de artikelen 20 en 21 van het ontwerp). Nochtans behoren de distributie en 

het plaatselijk vervoer op het laagspanningsnet, dewelke door de bijzondere wet tot 

hervorming der instellingen omschreven worden als « netten waarvan de nominale 

spanning lager is dan of gelijk is aan 70.000 volt »12 (artikel 6, §1, VII, eerste  lid, a)) 

tot de bevoegdheid van de gewesten. 

 

                                                 
11 Artikel 6, §1, VII, tweede lid, d, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 
instellingen. 
12 Voor verduidelijkingen aangaande de inhoud die aan het begrip « laagspanningsnet » moet 
gegeven worden, zie de commentaar bij artikel 2, §2, 5°, van het voorontwerp van koninklijk besluit in 
paragraaf 21 van het onderhavige advies.  
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Het komt bijgevolg niet aan de federale overheid toe om regels op te stellen voor de 

afnemers die op dit net aangesloten zijn binnen de aan de gewesten toegekende 

bevoegdheden inzake distributie en plaatselijk vervoer. Deze bevoegdheid komt 

integendeel toe aan de gewesten zoals verder wordt uitgewerkt in paragraaf 27 van 

voorliggend advies. Zo bevat het ontwerp ook verplichtingen die onder het 

milieubeleid vallen (zie de artikelen 8, 9, 3°, 11, 3°, en 15 van het ontwerp). Het zijn 

echter de gewesten die het overgrote deel van de bevoegdheden op het vlak van 

milieu hebben zodat de bevoegdheid van de federale overheid op dit vlak 

betwistbaar is. 

Ten slotte regelt het ontwerp de hernieuwbare energiebronnen in zijn artikelen 7, 9, 

6°, 11, 5°, en 16. De problemen die dit stelt inzake bevoegdheidsverdeling werden 

reeds aangestipt door de CREG13. 

 
 
Duidelijkheid van de verplichtingen 

 

10. Zoals reeds gesteld werd in paragraaf 2 van het onderhavige advies, eist de 

elektriciteitsrichtlijn dat de openbare dienstverplichtingen duidelijk gedefinieerd, 

transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zouden zijn. Sommige van de 

openbare dienstverplichtingen die het ontwerp bevat, vermelden echter slechts de te 

bereiken doelstellingen (artikel 7) of herinneren aan het feit dat de verschillende 

actoren aan de bestaande normen onderworpen zijn (artikelen 6 en 19). Nog andere 

verlenen de minister de macht om essentiële elementen van de openbare 

dienstverplichtingen te bepalen zonder de grenzen te bepalen waarbinnen deze 

macht moet uitgeoefend worden (artikelen 3, 5, 13 en 22). De door deze bepalingen 

opgelegde verplichtingen zijn noch voldoende duidelijk, noch voldoende 

controleerbaar om als openbare dienstverplichtingen bestempeld te worden. Men 

mag niet vergeten dat dergelijke verplichtingen afwijken van het principe van de vrije 

mededinging en als zodanig strikt geïnterpreteerd moeten worden. Bijgevolg moeten 

de hierboven aangehaalde bepalingen zelf alle bestanddelen van de openbare 

dienstverplichtingen omstandig definiëren, zodat de betrokken verplichting effectief 

kan toegepast worden.  
                                                 
13 Zie CREG, Advies (A)010628-CDC-35 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de markt 
voor elektriciteit die op basis van hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt, paragraaf 5. 
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Verder is het zo dat de algemene machtigingen die het ontwerp aan de minister 

verleent niet alleen afbreuk doen aan de verplichting tot duidelijkheid, maar tevens 

moeilijk te verzoenen zijn met het feit dat de materie van de openbare 

dienstverplichtingen per definitie belangrijke politieke keuzen inhoudt die de grens 

van de bijkomstige bevoegdheden die aan de ministers kunnen toegekend worden, 

overschrijden.  

 

 

Nederlandse versie van het ontwerp 

 

11. De Nederlandse versie van het ontwerp bevat talrijke fouten en onjuistheden. 

Het is aangewezen om deze versie grondig na te zien. 

 

 

Kennisgeving 

 

12.  Tenslotte zal moeten worden overgegaan tot de kennisgeving voorzien in 

artikel 3.2. van de elektriciteitsrichtlijn volgens hetwelk de openbare 

dienstverplichtingen door de Lidstaten gepubliceerd worden en onverwijld aan de 

Europese Commissie meegedeeld worden. 

 

 

 

ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR     
 

 

Opschrift en aanhef  

 

13. Het opschrift en de aanhef van het ontwerp stellen het voor als een toepassing 

van artikel 21 van de elektriciteitswet. Enerzijds is het met het oog op een goede 

legistiek aangewezen dat het opschrift van het ontwerp de toepasselijke wettelijke 

bepalingen niet zou vermelden.   
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Het ontwerp zou het volgende opschrift kunnen dragen : « koninklijk besluit 

betreffende de openbare dienstverplichtingen inzake de elektriciteitsmarkt ». 

Anderzijds is het aangewezen om in de aanhef alle wettelijke bepalingen die door het 

ontwerp worden uitgevoerd, te vermelden, namelijk de artikelen 7, 20, §414 , 21 en 

30, §2, (zie paragraaf 68 van het onderhavige advies) van de elektriciteitswet. 

 

Overeenkomstig hetgeen in het begin van het onderhavige advies werd uiteengezet, 

is het bovendien aangewezen om in de aanhef de verwijzing weg te laten naar de 

« samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkten ». 

 

 

HOOFDSTUK 1 : DEFINITIES EN TOEPASSINGSSFEER 
 

Artikel 1 

 

14. Artikel 1 van het ontwerp herneemt de tekst van artikel 21, 1°, van de 

elektriciteitswet maar brengt er een wijzing in aan. Immers, daar waar de 

elektriciteitswet de Koning ermee belast de producenten, tussenpersonen en 

netbeheerder openbare dienstverplichtingen op te leggen inzonderheid inzake 

regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleveringen en inzake bevoorrading van 

afnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn, duidt artikel 1 van het 

ontwerp de begunstigden van deze verplichtingen aan als « bepaalde categorieën 

van afnemers die in aanmerking komen ». Artikel 1 van het ontwerp overschrijdt 

aldus de rechtsgrond geboden door artikel 21, 1°, van de elektriciteitswet. Het dient 

dus geschrapt te worden.  

                                                 
14Zoals zal aangetoond worden in paragraaf 25, moet de bepaling van het ontwerp die de uitvoering 
beoogt van artikel 20, §2, van de elektriciteitswet geschrapt worden. 
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15. Artikel 1 van het ontwerp geeft enkel de toepassingssfeer aan van de 

openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 21 van de elektriciteitswet : het 

beoogt niet de begunstigden te bepalen van de openbare dienstverplichtingen 

bedoeld in de overige artikelen die het ontwerp uitvoert, namelijk de artikelen 7 en 

20, §4, van de elektriciteitswet. In werkelijkheid bepaalt de elektriciteitswet telkens 

ten gunste van welke categorieën afnemers de openbare dienstverplichtingen 

kunnen opgelegd worden. Omwille van de duidelijkheid is het toch aangewezen dat 

het ontwerp, in het ontwerp zelf, de begunstigden bepaalt van elk van de openbare 

dienstverplichtingen die het bevat. 

 

16. Artikel 21 van de elektriciteitswet zou als dubbelzinnig kunnen beschouwd 

worden in de zin dat het de Koning belast met het opleggen van openbare 

dienstverplichtingen « inzonderheid inzake regelmaat en kwaliteit van 

elektriciteitsleveringen en inzake bevoorrading van afnemers die geen in aanmerking 

komende afnemers zijn ». Men kan zich immers afvragen of de tekst de niet in 

aanmerking komende afnemers niet tot de begunstigden maakt van de enige 

openbare dienstverplichting die betrekking heeft op de bevoorrading, terwijl hij 

toelaat om ten gunste van alle afnemers (zowel in aanmerking komende als niet in 

aanmerking komende) openbare dienstverplichtingen op te leggen inzake regelmaat 

en kwaliteit van de elektriciteitsleveringen. Het zou anderzijds ook kunnen dat het 

opleggen van openbare dienstverplichtingen inzake regelmaat en kwaliteit van 

elektriciteitsleveringen beperkt zou zijn tot de niet in aanmerking afnemers, net zoals 

de openbare dienstverplichtingen inzake bevoorrading. Uit een letterlijke interpretatie 

van artikel 21 volgt dat enkel de bevoorradingsverplichting de niet in aanmerking 

komende afnemers als begunstigden heeft en dat de overige openbare 

dienstverplichtingen opgelegd kunnen worden ten gunste van alle afnemers, in 

aanmerking komende zowel als niet in aanmerking komende. Er kan immers enkel 

sprake zijn van « regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleveringen » ten gunste van 

of aan niet in aanmerking komende afnemers en niet van « regelmaat en kwaliteit 

van elektriciteitsleveringen van niet in aanmerking komende afnemers », zodanig dat 

de bijzin « van afnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn » geen 

betrekking kan hebben op « regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleveringen ». 
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Daaruit volgt dat indien de wetgever de tweede interpretatie had willen geven, hij de 

volgende formulering zou gebruikt hebben : «…openbare dienstverplichtingen 

opleggen inzonderheid inzake regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleveringen ten 

gunste van (of aan) afnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn, alsook 

inzake bevoorrading van deze laatsten ». Artikel 21 van de elektriciteitswet is 

bijgevolg niet dubbelzinnig en het is mogelijk ernaar te verwijzen om te bepalen ten 

gunste van welke categorieën van afnemers de openbare dienstverplichtingen 

voorzien door het ontwerp worden opgelegd.     

 

 

Artikel 2 

 

17. Artikel 2, §2, 1°, heeft het over de aan de minister toegekende bevoegdheid 

om, in samenwerking met de gewesten, de kwalitatieve criteria te bepalen waaraan 

de kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties te herkennen zijn, hetgeen 

conform is aan artikel 20, §4, van de elektriciteitswet. De aan de minister toegekende 

bevoegdheid is echter niet conform de voorschriften van artikel 20, §4, van de 

elektriciteitswet zoals in paragraaf 24 van dit advies zal aangetoond worden.  

Bijgevolg is het aangewezen artikel 2, §2, 1°, van het ontwerp te schrappen.  

 

18. Artikel 2, §2, 2°, van het ontwerp herneemt artikel 2, 4°, van de 

elektriciteitswet maar brengt er een wijziging in aan : waar in de elektriciteitswet de 

huishoudelijke afvalstoffen bij de hernieuwbare energiebronnen zijn opgenomen, 

maakt in het ontwerp de « verbranding van huishoudelijke afvalstoffen » deel uit van 

de niet hernieuwbare energiebronnen15. Weliswaar staat de definitie die het ontwerp 

aan hernieuwbare energie geeft dichter bij die welke de Waalse en Brusselse 

wetgevers eraan geven16. 

                                                 
15 De formulering van het ontwerp van koninklijk besluit is die welke in een amendement van de 
elektriciteitswet werd aanbevolen (zie Parl. St., Kamer, 1998/1999, 1933/3, p. 1 (amendement nr. 6)). 
16 Zie artikel 2, 4°, van het Waals decreet dat als voorbeeld van hernieuwbare energiebron, in de 
plaats van de verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, « la fraction organique biodégradable des 
déchets » vermeldt; in artikel 2, 7°, van de Brusselse ordonnantie staat de verbranding van 
huishoudelijke afvalstoffen niet bij de voorbeelden van groene energie. Het Vlaams decreet 
daarentegen houdt het bij een algemene definitie van de hernieuwbare energiebronnen (zie artikel 2, 
15°). 
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Aangezien het ontwerp van koninklijk besluit evenwel zijn grondslag vindt in de 

elektriciteitswet, moet het zich aan de definitie van « hernieuwbare energiebronnen » 

houden die deze wet geeft. In dit opzicht, in de zin dat het de elektriciteitswet 

kopieert, is artikel 2, §2, 2°, van het ontwerp overbodig en vormt het een bron van 

verwarring. In de zin dat het ervan afwijkt, is het onwettelijk. Het is dus aangewezen 

artikel 2, §2, 2°, van het ontwerp te schrappen. 
 

19. Artikel 2, §2, 3°, van het ontwerp definieert de ondernemingen die elektriciteit 

produceren en die actief zijn op de gecontroleerde markt als « de partijen die 

vertegenwoordigd zijn binnen het Beheerscomité der elektriciteitsondernemingen die 

de overeenkomst betreffende de elektriciteit en het gas goedgekeurd op 21 maart 

1995 ondertekend hebben ». Deze overeenkomst is niet in het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerd. Op een dergelijke manier bepalen voor wie rechtsnormen bestemd 

zijn, tast de rechtszekerheid aan. Van de andere kant kan uit de lezing van deze 

overeenkomst enkel afgeleid worden dat ze « het geheel van de privé-

vennootschappen voor de productie en distributie van elektriciteit » beoogt die actief 

waren op het ogenblik dat de overeenkomst getekend werd. Het is zeer de vraag of 

de partijen die vandaag actief zijn op de markt van de elektriciteitsproductie, het ook 

zijn op de gecontroleerde markt. Men dient dus een ruimere definitie te geven van de 

ondernemingen die elektriciteit produceren en die actief zijn op de gecontroleerde 

markt.  

 

20. Waar het de levering definieert als « het verkopen van elektriciteit aan een 

afnemer », wijkt artikel 2, §2, 4°, van het ontwerp af van de definitie gegeven door 

artikel 1, 1°, van het ontwerp van koninklijk besluit « betreffende de vergunningen 

voor de levering van elektriciteit en de transactievergunningen voor elektriciteit door 

tussenpersonen », volgens hetwelk een levering « de levering en/of verkoop van 

elektriciteit aan een afnemer » is. Het is aangewezen in beide ontwerpen naar een 

en dezelfde definitie te verwijzen. De CREG drukt haar voorkeur uit voor de eerste 

die specifieker is omdat ze enkel de commerciële operaties (verkoop) behelst, met 

uitsluiting van de fysieke operaties (levering). 
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Deze interpretatie is die welke door de CREG mutatis mutandis werd aanbevolen 

met betrekking tot het begrip « gaslevering» ter gelegenheid van een eerder verstrekt 

advies17. Ze beantwoordt overigens aan een kritiek die de CREG ten opzichte van de 

elektriciteitswet formuleerde, namelijk dat deze geen duidelijk onderscheid maakt 

tussen « producenten » (die elektriciteit in het net injecteren) en « leveranciers» van 

elektriciteit (die elektriciteit verkopen) : het begrip « leverancier » wordt er zowel 

gebruikt om de « producenten » als de « verkopers » van elektriciteit aan te duiden. 

In elke hypothese dient gelet te worden op de definitie van het begrip levering, dat de 

draagwijdte van artikel 4, §1, van het ontwerp bepaalt. 

 

21. Artikel 2, §2, 5°, definieert residentieel gebruiker als elke gebruiker die 

« aangesloten is op het laagspanningsnet voor de bevoorrading in elektriciteit van 

zijn hoofdverblijf ». In technische zin slaat het begrip laagspanningsnet op het net 

lager dan 1.000 volt. Overigens definieert het Waalse decreet in zijn artikel 2, 18°, de 

« eindafnemer van het hoogspanningsnet » als « elke eindafnemer die aangesloten 

is op een spanning die hoger is dan of gelijk is aan 1 kilovolt », wat doet 

veronderstellen dat een afnemer van het laagspanningsnet a contrario een afnemer 

is die aangesloten is op een spanning lager dan 1 kilovolt. Met « laagspanningsnet » 

wordt echter eveneens het net aangeduid dat de bijzondere wetgever bepaalt als 

datgene « waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70.000 volt ». 

Omwille van de duidelijkheid is het verkieslijk om hetzij zich aan dit laatste begrip te 

houden, hetzij het begrip « laagspanning » expliciet te definiëren. 

Verder laat de tweede voorwaarde van artikel 2, §2, 5°, van het ontwerp verstaan dat 

enkel particulieren worden bedoeld : er is immers sprake van een « hoofdverblijf » en 

niet van een « hoofdzetel ». Bij het onderzoek van de bepalingen zal men die welke 

toepasbaar zijn op de aldus gedefinieerde residentiële gebruikers moeten toetsen 

aan de regels inzake bevoegdheidsverdeling.   

                                                 
17 Zie CREG, Advies (A)2000/009-D over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de algemene 
voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenning van de leveringsvergunningen, 6 juli 2000; 
paragrafen 4, 16 en 17. 
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Welke definitie van « laagspanning » men ook in aanmerking neemt, men zal steeds 

voor ogen moeten houden dat de distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit 

door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 

70.000 volt onder de bevoegdheid van de gewesten vallen krachtens artikel 6, §1, 

VII, eerste lid, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 

instellingen. 

 

22. Artikel 2, §2, 6°, van het ontwerp geeft een definitie van het systeem van 

milieubeheer dat voortvloeit uit Reglement (EG) nr. 761/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 maart 2001 dat in zijn artikel 2, k, de vrijwillige 

deelneming van de organisaties aan een gemeenschappelijk systeem van 

milieubeheer en audit (EMAS) toelaat. Omwille van de duidelijkheid is het 

aangewezen dit te preciseren. 

  

23. Artikel 2, §2, 7°, van het ontwerp geeft een definitie van de ondersteunende 

diensten. Deze definitie stemt overeen met die van artikel 231 van het koninklijk 

besluit van 27 juni 2001 houdende vaststelling van een technisch reglement voor het 

beheer van het transmissienet van elektriciteit et de toegang ervan . Met het oog op 

de harmonisering van het technisch reglement en het ontwerp is het verkieselijk te 

verwijzen naar artikel 231 van het technisch reglement voor de definitie van de 

ondersteunende diensten.  
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HOOFDSTUK II : OPENBARE DIENSTVERPLICHTIN-GEN 
INZAKE TARIEVEN EN LEVERINGS-VOORWAARDEN TEN 
GUNSTE VAN BEPAALDE CATEGORIEËN GEBRUIKERS 

 

Artikel 3 

 

24.  Zoals in paragraaf 15 van het onderhavige advies werd uiteengezet dient, om 

het toepassingsgebied van deze bepaling vast te leggen, verwezen te worden naar 

artikel 20, §4, van de elektriciteitswet, volgens hetwelk de Koning de minister kan 

machtigen om maatregelen te treffen ter bevordering van kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling ten gunste van afnemers die geen in aanmerking komende 

afnemers zijn. Vervolgens werd in paragraaf 17 van het onderhavige advies 

uiteengezet dat de inhoud van deze bepaling overeenstemt met artikel 20, §4, van de 

elektriciteitswet in de zin dat het het overleg met de gewesten voorschrijft voor het 

vaststellen van maatregelen ter bevordering van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. 

Alleen belast artikel 20, §4, van de elektriciteitswet de Koning en niet de minister, met 

het bepalen van de kwaliteitscriteria. Overigens beoogt de wet enkel de 

kwaliteitscriteria van de elektriciteit geproduceerd door middel van 

warmtekrachtkoppeling en niet de kwaliteitscriteria van iedere productie-installatie. 

Bijgevolg dient artikel 3 van het ontwerp gewijzigd opdat enkel de kwaliteitscriteria 

van de elektriciteit geproduceerd door middel van warmtekrachtkoppeling erin 

zouden voorkomen. Het is eveneens aangewezen om de definitie van « kwalitatieve 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie » gegeven in artikel 2, §2, 1°, van het ontwerp te 

schrappen. 
 

 

Artikel 4   

 

25. Artikel 4, §1, van het ontwerp herneemt de bevoegdheid die artikel 20, §2, van 

de elektriciteitswet aan de minister verleent om de maximumprijzen vast te stellen 

voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers, met evenwel 

twee wijzigingen.  
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Ten eerste wordt de inwerkingtreding van deze bepaling vastgesteld « tegen ten 

laatste het in werking treden van de wettelijke bepalingen die de residentiële 

gebruikers, op een deel of geheel het Belgische grondgebied, de kwaliteit van in 

aanmerking komende afnemer toekent ». 

Ten tweede zijn de maximumprijzen waarvan sprake diegene die voorzien zijn voor 

de levering van elektriciteit aan « residentiële gebruikers met een bescheiden 

inkomen of die in een zorgelijke situatie vertoeven en die in aanmerking komende 

afnemers zijn ». Het komt niet aan de Koning toe om de bevoegdheid te wijzigen die 

de wetgever aan de minister heeft verleend in artikel 20, §2, van de elektriciteitswet. 

Bijgevolg dient de uitvoering die artikel 4, §1, van het ontwerp beweert te geven aan 

artikel 20, §2, van de elektriciteitswet, geschrapt te worden.  

 

26. Anderzijds beoogt artikel 4, §1, van het ontwerp tevens de uitvoering van 

artikel 21 van de elektriciteitswet waar het de minister belast met het vaststellen, op 

aanbeveling van de CREG, van « diverse diensten, die van toepassing zijn voor het 

leveren van elektriciteit aan residentiële gebruikers met een bescheiden inkomen of 

die in een zorgelijke situatie vertoeven en die in aanmerking komende afnemers 

zijn ». Ook hier wijzigt het ontwerp de elektriciteitswet. Ten eerste stelt het ontwerp 

dat deze bevoegdheid zal uitgeoefend worden op aanbeveling van de CREG, terwijl 

artikel 21 van de elektriciteitswet enkel een advies van de CREG voorziet. Ten 

tweede verleent het ontwerp aan de minister de bevoegdheid, die artikel 21 van de 

elektriciteitswet aan de Koning toekent. Deze machtiging is buitensporig en doet 

afbreuk aan de vereiste van duidelijkheid die de elektriciteitsrichtlijn nastreeft, zoals 

uiteengezet werd in paragraaf 10 van het onderhavige advies. Daaruit volgt dat 

artikel 4, §1, van het ontwerp dient herschreven te worden voorzover het betrekking 

heeft op de vaststelling van diverse diensten toepasselijk voor het leveren van 

elektriciteit.  

 

27. Artikel 4, §2, van het ontwerp verleent de minister de bevoegdheid om, op 

aanbeveling van de CREG en na overleg met de gewesten, de specifieke 

aansluitings- en leveringsvoorwaarden voor die categorieën gebruikers te bepalen, 

met andere woorden voor de residentiële gebruikers met een bescheiden inkomen of 

die in een zorgelijke situatie vertoeven en die in aanmerking komende afnemers zijn.
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Deze aansluitings- en leveringsvoorwaarden worden, volgens de derde paragraaf 

van dezelfde bepaling van het ontwerp, « zodanig bepaald dat, minimaal, de 

voortzetting van de bestaande tarievenvoordelen en leveringsvoorwaarden verzekerd 

zijn voor dezelfde categorieën gebruikers die geviseerd werden wanneer ze geen in 

aanmerking komende afnemers waren ». Artikel 4, §2, van het ontwerp stelt een 

probleem van bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten. 

De gewesten zijn immers bevoegd om de distributie en het plaatselijk vervoer van 

elektriciteit door middel van het laagspanningsnet te regelen. Zoals echter in 

paragraaf 21 van het onderhavige advies werd uiteengezet, zijn precies de 

« residentiële gebruikers » op dit net aangesloten. Daaruit volgt dat het uitsluitend 

aan de gewesten toekomt om de aansluitings- en leveringsvoorwaarden voor deze 

« residentiële » gebruikers vast te stellen18. Overigens voorzien alle voornoemde 

gewestdecreten de mogelijkheid om openbare dienstverplichtingen op te leggen ten 

laste van de beheerders van de distributienetten (zie artikel 19, 1°, van het Vlaams 

decreet, artikel 34, 1°, van het Waals decreet en artikel 24 van de Brusselse 

ordonnantie). 

 

28. Uit wat voorafgaat blijkt dat artikel 4 van het ontwerp voortvloeit uit twee 

wetsbepalingen (artikelen 20, §2, en 21 van de elektriciteitswet). De uitvoering die 

artikel 4 van het ontwerp beweert te geven aan artikel 20, §2, van de elektriciteitswet  

dient geschrapt te worden aangezien zij de bevoegdheid te buiten gaat die vervat ligt 

in artikel 20, §2, van de elektriciteitswet en de regels inzake bevoegdheidsverdeling 

schendt. Waar het de uitvoering van artikel 21 van de elektriciteitswet beoogt, moet 

artikel  4, §1, van het ontwerp gewijzigd worden. 

 

                                                 
18 HAUBERT, B., Politique énergétique et pouvoir régional, le cas de la Wallonie, Bruylant, Brussel, 
1987, p. 112, n° 76, en p. 81, n° 64. Weliswaar werd dit werk geschreven vóór de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen de welbekende wijzigingen in 1988 en 1993 
onderging, maar de premissen zelf van de redenering van de auteur zijn sedertdien niet veranderd. 
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Artikel 5  

 

29. Artikel 5, §1, 1°, van het ontwerp laat de minister toe om onder bepaalde 

voorwaarden de levering van diensten (ondersteunende diensten) op te leggen aan 

belangrijke producenten die op de markt actief zijn. Het doel van deze bepaling is de 

netbeheerder de middelen te verschaffen om zijn opdracht inzake ondersteunende 

diensten te vervullen (artikel 8, tweede lid, 4°, van de elektriciteitswet). Immers, om te 

kunnen toezien op de beschikbaarheid van de nodige ondersteunende diensten, is 

de netbeheerder verplicht deze diensten aan te kopen bij de elektriciteits-

producenten. Artikel 5 van het ontwerp beoogt een hypothetische toestand te 

voorkomen waarin, bij gebrek aan concurrentie voor dit soort product, de 

netbeheerder in de onmogelijkheid zou verkeren om ondersteunende diensten tegen 

een redelijke prijs aan te kopen. 

 

Dit artikel roept echter drie opmerkingen op. Eerst en vooral kent het aan de Minister 

de bevoegdheid toe om de specifieke leveringsvoorwaarden vast te stellen, met als 

enige precisering dat deze bevoegdheid zal moeten uitgeoefend worden « om een 

transparante en niet-discriminerende toegang te verzekeren ». De CREG is van 

oordeel dat de minister hiermee een beoordelingsmacht wordt toegekend die de 

limiet overschrijdt van de bijkomstige bevoegdheden die hem kunnen toegekend 

worden. In haar advies in verband met het ontwerp van koninklijk besluit betreffende 

het technisch reglement had de CREG trouwens aanbevolen dat de Koning, op 

grond van artikel 21, 1°, van de elektriciteitswet, de macht zou verleend worden om 

de minimum hoeveelheid reserve op te leggen die elke producent ter beschikking 

moet stellen en de prijs ervan vast te stellen 19. 
 
Vervolgens moet artikel 5 verplaatst worden naar hoofdstuk V van het ontwerp, 

« openbare dienstverplichtingen van de producenten en de tussenpersonen » 

genaamd. 

 

                                                 
19 Advies (A)010424-CDC-30 over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van 
artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 24 april 
2001, paragraaf 6. 
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Tot slot moet artikel 5, §2, van het ontwerp, volgens hetwelk de CREG een verslag 

moet opstellen over de situatie van het Belgische productiepark, gewijzigd worden.  

De CREG is immers van oordeel dat de netbeheerder het best geplaatst is om dit 

verslag op te stellen aangezien hij beter op de hoogte is van de 

leveringsvoorwaarden van de ondersteunende diensten. Op basis van dit verslag zal 

de beheerder van het transmissienet de CREG een voorstel doen om haar toe te 

laten, in voorkomend geval, de aanbevelingsbevoegdheid uit te oefenen die haar 

verleend wordt door artikel 5, §1, van het ontwerp. Bijgevolg dient artikel 5, §2, van 

het ontwerp als volgt geformuleerd te worden : 

 

« Binnen de drie maanden van het in werking treden van dit besluit, stelt de 
beheerder van het transmissienet een verslag op over de leveringsvoorwaarden van 
de ondersteunende diensten als resultaat van vorige paragraaf en doet hij de CREG 
een of meerdere voorstellen voor zijn inwerkingtreding ». 
 
 

 
HOOFDSTUK III: OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 
VAN DE NETBEHEERDER 
 

Artikel 6 

 
30. Waar het bepaalt dat de netbeheerder « de opdrachten en taken die hem zijn 

toegewezen door de wet » moet verwezenlijken, is artikel 6, §1, van het ontwerp 

overbodig en voldoet het niet aan de vereiste inzake duidelijkheid die voortvloeit uit 

de elektriciteitsrichtlijn (zie paragraaf 10 van dit advies). Voorts, waar het de 

netbeheerder belast met een verplichting inzake de bevoorrading in elektriciteit, is 

artikel 6, §1, van het ontwerp slechts verenigbaar met artikel 9 van de 

elektriciteitswet op voorwaarde dat de term « bevoorrading » wordt begrepen in de 

betekenis van transmissie (in tegenstelling tot levering/verkoop) van elektriciteit. 

Gelet op de twijfel omtrent de betekenis van de term «bevoorrading», is het 

aangewezen de tekst van artikel 6, §1, van het ontwerp te verduidelijken. 



24/43 

Tot slot, waar het de netbeheerder de opdracht geeft erop toe te zien dat er geen 

discriminatie is tussen de netgebruikers en de eindafnemers, leidt artikel 6, §1, van 

het ontwerp tot overlapping met artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 juni 2001 

houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van 

elektriciteit en de toegang ertoe volgens hetwelk « de netbeheerder zich onthoudt 

van elke discriminatie tussen netgebruikers, toegangsverantwoordelijken, 

leveranciers van ondersteunende diensten of tussen elke andere persoon die op een 

of andere manier met het net verbonden is in het kader van zijn taken en 

verplichtingen of uitgevoerde diensten ». 

 

31. Artikel 6, §2, van het ontwerp voldoet al evenmin aan de vereisten inzake 

duidelijkheid bedoeld in paragraaf 10 van dit advies, waar het bepaalt dat de 

netbeheerder instaat voor « het nakomen van de kwalitatieve normen en de 

regelmaat voorzien in de wetgeving en het technisch reglement en het 

verwezenlijken van de doelstellingen van het indicatief programma en 

ontwikkelingsplan ». Immers, waar het de naleving van de normen inzake kwaliteit en 

regelmaat beoogt, is het artikel 6, §2, van het ontwerp overbodig, aangezien de 

naleving van deze normen aan eenieder wordt opgelegd en dus ook aan de 

netbeheerder. Voorts, waar het de netbeheerder ertoe verplicht de verwezenlijking 

« te beogen » van de doelstellingen bepaald in het ontwikkelingsplan, is artikel 6, §2, 

van het ontwerp in tegenspraak met artikel 13 van de elektriciteitswet dat bepaalt dat 

het ontwikkelingsplan bindend is. De verwijzing naar het ontwikkelingsplan moet dan 

ook worden geschrapt. Daarentegen moet de verplichting die de netbeheerder wordt 

opgelegd om de verwezenlijking te beogen van de doelstellingen van het indicatief 

programma, behouden worden aangezien ze een afzonderlijke verplichting vormt die 

verenigbaar is met artikel 3 van de elektriciteitswet dat van het indicatief programma 

een niet bindende akte maakt. 
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Artikel 7 

 

32. Waar het verwijst naar de naleving van het technisch reglement (artikel 7, §1), 

naar «artikel 7 van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten» (artikel 7, §2) en naar artikel 

16, §2, van het ontwerp (artikel 7, §3), is artikel 7 van het ontwerp overbodig, 

aangezien artikel 11 van de elektriciteitswet van het technisch reglement een tekst 

maakt met een bindend karakter.Anderzijds, waar het zich ertoe beperkt vage 

doelstellingen te bepalen voor de netbeheerder, vormt artikel 7 van het ontwerp 

geenszins een openbare dienstverplichting in de betekenis van de 

elektriciteitsrichtlijn. Immers, zoals reeds werd toegelicht in paragraaf 10 van 

onderhavig advies, vereist de richtlijn dat de openbare dienstverplichtingen duidelijk 

worden omschreven en gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Hier wordt geen 

enkele duidelijk omschreven verplichting opgelegd aan de netbeheerder aangezien 

hij slechts belast wordt met een algemene doelstelling. 

 

33. De CREG betreurt het gebrek aan duidelijkheid m.b.t. de openbare 

dienstverplichtingen van de netbeheerder. Dit is des te meer zo omdat dergelijke 

verplichtingen van groot nut kunnen zijn zoals is gebleken uit de debatten in het 

parlement die de aanneming van de elektriciteitswet voorafgingen. Er werd immers 

voorgesteld de openbare dienstverplichtingen aan te wenden om de netbeheerder 

ertoe te verplichten de investeringen te doen die hij niet zou hebben voorzien in het 

ontwikkelingsplan van het transmissienet (artikel 13 van de elektriciteitswet), in de 

veronderstelling dat de CREG zou vaststellen dat dit investeringsprogramma niet 

toereikend is in het licht van de reële evolutie van de behoeften20. 

 

Artikel 8 

 

34. Waar het de netbeheerder belast met de verplichting een 

« milieubeheersysteem overeenkomstig de Belgische en Europese reglementering 

terzake » op te richten, doet artikel 8 van het ontwerp de vraag rijzen of de regels 

inzake de verdeling van de bevoegdheden wel werden nageleefd. 

                                                 
20 Parl.  St. Kamer, 1998/99, nr. 1933/1, p. 20. 
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De gewesten zijn immers bevoegd voor alles wat ressorteert onder 

milieubescherming, met uitzondering van enkele materies die op beperkende wijze 

worden opgesomd en onder de bevoegdheid vallen van de federale overheid : het 

vaststellen van productnormen, de bescherming tegen ioniserende straling, met 

inbegrip van radioactief afval en de doorvoer van afvalstoffen21. De principiële 

bevoegdheid van de gewesten op het gebied van milieu heeft tot gevolg dat zij 

eveneens bevoegd zijn om terzake openbare dienstverplichtingen aan te nemen. Het 

Waals decreet bevat overigens bepalingen betreffende de openbare 

dienstverplichtingen op het gebied van milieubescherming (zie artikel 34, 1°, c, en 2°, 

b). Bijgevolg is het aangewezen om artikel 8 van het ontwerp te schrappen. 

 

 

HOOFDSTUK IV: OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 
VAN DE ONDERNEMINGEN VOOR ELEKTRICITEITS-
PRODUCTIE ACTIEF OP DE GECONTROLEERDE MARKT 
 

Artikel 9 

 
35. Waar het verwijst naar de bevoegdheid van de Minister om maximumprijzen 

vast te stellen, leidt artikel 9, 1°, van het ontwerp tot overlapping met artikel 20 van 

de elektriciteitswet en moet het geschrapt worden.  

Artikel 9, 3°, van het ontwerp roept dezelfde opmerkingen op als deze geformuleerd 

met betrekking tot artikel 8 zodat het eveneens moet worden geschrapt. 

 

 

                                                 
21 NEURAY, J.F. en PALLEMAERTS, M., Les relations entre les politiques de l’énergie et de 
l’environnement : convergences ou dissonances ?, Aménagement-Environnement, 1998/1, p. 3 e.v., 
sp. p. 5; zie ook artikel 6, §1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 
instellingen. 
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HOOFDSTUK V : OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 
VAN DE PRODUCENTEN EN DE TUSSENPERSONEN 
 

Artikel 11 

 
36. Waar het verwijst naar de artikelen 19 en 13 (11, 2), 15 (11, 3), en 4 (11, 6) 

van het ontwerp, kunnen we inzake artikel 11 dezelfde kritiek formuleren als deze die 

gebeurde/zal gebeuren met betrekking tot de genoemde artikelen en die tot de 

schrapping van deze laatste leidt. Anderzijds kan artikel 21 van het ontwerp, 

waarnaar artikel 11, 2-, verwijst, geen betrekking hebben op de in aanmerking 

komende afnemers zoals zal toegelicht worden in paragraaf 62 van voorliggend 

advies. Bijgevolg is het aangewezen artikel 11, 2-, 3- en 6- van het ontwerp te 

schrappen. 

 

37. Waar het de creatie voorziet van openbare dienstverplichtingen die betrekking 

hebben op het « bijdragen tot de financiering van openbare dienstverplichtingen als 

gevolg van de toepassing van artikel 16, §3, van dit besluit », leidt artikel 11, 4, van 

het ontwerp tot overlapping met artikel 16, §3, van het ontwerp. Dezelfde opmerking 

geldt voor artikel 11, 1, van het ontwerp dat leidt tot overlapping met artikel 12 van 

hetzelfde ontwerp, alsook voor artikel 11, 5, van het ontwerp dat leidt tot overlapping 

met artikel 7, §2, van het ontwerp. 

 

38. Tot besluit kunnen we stellen dat artikel 11 van het ontwerp volledig moet 

worden geschrapt. 
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Artikel 12 

 

39.  Daar waar het in de Franstalige versie van het ontwerp bepaalt dat de 

Minister de voorwaarden inzake leesbaarheid van de facturen vaststelt op advies of 

op voorstel van de CREG, wijkt artikel 12 af van artikel 21 van de elektriciteitswet dat 

voorziet dat de tussenkomsten van de CREG de vorm van een advies krijgen22. Het 

is aangewezen om artikel 12 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

 

Artikel 13 

 
40. De omstandigheid dat de gewestelijke wetgevers reeds wetsbepalingen 

hebben opgesteld inzake het onderbreken van de levering van elektriciteit, laat niet 

toe te betwisten dat de federale overheid bevoegd is om artikel 13 van het ontwerp 

aan te nemen. Immers, de gewestelijke wetgevers hebben de onderbreking van het 

leveren van elektriciteit op geldige wijze geregeld, in de mate waarin hun 

respectievelijke decreten van toepassing zijn op de distributie van elektriciteit 23 24 25 
26, hetgeen geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de federale overheid om de 

onderbrekingen van de levering van elektriciteit op het transmissienet te regelen. 
 

 

                                                 
22 Deze opmerking geldt niet voor de Nederlandstalige versie. 
23 Zie het decreet van 4 juli 1985 van de Waalse gewestraad over de levering van een minimum aan 
stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik, Belgisch Staatsblad, 7 september 1985, dat volgens de 
bepalingen van artikel 1 van toepassing is op de distributie van elektriciteit met een nominale 
spanning lager dan 30.000 volt. 
24 Zie ook het advies L. 25.535/8 van 18 september 1996 over een voorontwerp van decreet «tot 
regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (Parl.  St., Vl. R., 1997-98, 
nr. 442/1, p. 29 tot 31), verwijzing aangehaald in «Le Conseil d’Etat, chronique de jurisprudence 1994 
(Seconde partie), Revue belge de droit constitutionnel, 1995/2, pp. 171 e.v., inz. p. 204, noot 141. Dit 
ontwerp van decreet leidde tot het aannemen van het decreet van 20 december 1996 van de Vlaamse 
Gemeenschap tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water. 
25 Zie ook de ordonnantie van 11 juli 1991 van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestraad met 
betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit dat overeenkomstig de artikelen 1 en 
2 toepasbaar is op de distributie van elektriciteit waarvan de nominale spanning lager is dan 
70.000 volt. 
26 Zie ook artikel 19, 1°, c, van het Vlaams decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en artikel 34, 2°, c, van het Waals decreet betreffende de organisatie van de 
gewestelijke elektriciteitsmarkt. 
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41. Indien de ratio legis van de gewestelijke wetgevingen inzake het onderbreken 

van de levering van elektriciteit de in zekere zin « sociale » bescherming van de 

eindafnemer is, dan stelt zich de vraag welk doel de federale normen terzake moeten 

nastreven; deze federale normen richten zich immers niet tot kleine afnemers, maar 

tot tussenpersonen of grote eindafnemers.  
 

 

42. Rekening houdend met onder meer het belang van de keuze die de 

vaststelling van de gevallen waarin de levering van elektriciteit mag worden 

onderbroken impliceert, is de machtiging die artikel 13 van het ontwerp terzake aan 

de Minister toekent te verregaand. Overigens droegen de gewestelijke wetgevingen 

de bevoegdheden inzake het onderbreken van de levering van elektriciteit aan hun 

respectieve executieven/regeringen27 over, die zich vervolgens zelf van deze taak 

hebben gekweten en ze dus niet aan hun ministers hebben overgedragen28. 

Bijgevolg komt het de Koning zelf toe om de voorwaarden te bepalen waaronder de 

onderbrekingen van de levering van elektriciteit toegelaten zijn. 
 

 

43. Tot slot bepaalt artikel 13 van het ontwerp dat de voorwaarden inzake het 

onderbreken van de levering van elektriciteit worden vastgesteld na advies of op 

voorstel van de CREG. Zoals reeds in de vorige paragraaf werd gesteld, komt het de 

Koning zelf toe deze voorwaarden vast te stellen en dit op grond van artikel 21 van 

de elektriciteitswet. Deze bepaling houdt voor de CREG geen verplichting in om een 

voorstel te doen, maar wel om een voorafgaand advies uit te brengen. Toegegeven, 

niets belet de CREG op eigen initiatief een voorstel te doen in toepassing van artikel 

23, §2, 17°, tweede lid, van de elektriciteitswet, maar het komt de Koning niet toe de 

CREG ertoe te verplichten een voorstel te doen waar de wet een advies van de 

CREG voorziet.  
                                                 
27 Zie artikel 3 van het bovengenoemde decreet van 4 juli 1985 van de Waalse gewestraad, de 
artikelen 3 tot 5 van het bovengenoemde decreet van 20 december 1996 van de Vlaamse 
Gemeenschap en artikel 8 van de bovengenoemde ordonnantie van 11 juli 1991 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
28 Zie met name de besluiten van 11 juli 1991 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve in 
uitvoering van de artikelen 4, 5 en 8 van de ordonnantie met betrekking tot het recht op een 
minimumlevering van elektriciteit, alsook het besluit van 16 september 1997 van de Vlaamse regering 
tot vaststelling van de minimale levering van elektriciteit en tot regeling van de procedure bij 
wanbetaling. 
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Tot besluit is er reden om artikel 13 van het ontwerp te herschrijven. 

 

 

Artikel 14 

 

44. Deze bepaling maakt het mogelijk de tussenpersonen die hun openbare 

dienstverplichtingen niet nakomen te bestraffen door hun « toelating van levering » in 

te trekken. Deze « toelatingen van levering » slaan op de vergunningen voor de 

levering van elektriciteit bedoeld in het ontwerp van koninklijk besluit « betreffende de 

vergunningen voor de levering van elektriciteit en de transactievergunningen voor 

elektriciteit door tussenpersonen ». Het is verkiesbaar om de voorwaarden en de 

modaliteiten van het intrekken van deze vergunningen op te nemen in het koninklijk 

besluit over de vergunningen voor de levering van elektriciteit teneinde elk risico van 

tegenstrijdigheid tussen dit koninklijk besluit en het onderhavige ontwerp te 

voorkomen. Het is dan ook aangewezen artikel 14 te schrappen. 

 

 

Artikel 15 

 

45. De opmerking in paragraaf 34 over artikel 8 van dit ontwerp geldt eveneens 

voor artikel 15 dat bijgevolg moet worden geschrapt. 
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HOOFDSTUK VI : TEN LASTE NEMING VAN DE GEHELE OF 
GEDEELTELIJKE REËLE NETTOKOSTEN VAN DE 
VERPLICHTINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT BESLUIT 
EN REGELS MET HET OOG OP HET VERZEKEREN VAN DE 
OVERGANG NAAR EEN MARKT DIE OPENSTAAT VOOR DE 
CONCURRENTIE 
 

 

Artikelen 16 en 17 

 

46. Het ontwerp onderscheidt drie gevallen : 

 

1° de reële nettokosten van de openbare dienstverplichtingen, bedoeld in de 

artikelen 4, 7, 11 en 21 van het ontwerp, worden berekend op basis van een 

aangepaste boekhouding die wordt bijgehouden overeenkomstig een 

methodologie bepaald door de CREG. Deze kosten worden gecompenseerd door 

een fonds dat beheerd wordt door de CREG en gespijsd wordt door een toeslag 

of door heffingen « in de mate dat deze (verplichtingen) een onbillijke last zouden 

vertegenwoordigen voor de ondernemingen die deze verplichtingen moeten 

nakomen, volgens de modaliteiten die door de Minister vastgelegd zijn, na advies 

van de CREG» (artikel 16, §§1 en 3) ; 

 
2° het beleid inzake rationeel energieverbruik, inzake het bevorderen van 

hernieuwbare energiebronnen en het sociaal beleid van de gewesten op het vlak 

van energie worden gefinancierd door een toeslag op de tarieven; deze toeslag 

wordt geïnd door de transmissienetbeheerder en, in het geval van directe lijnen, 

door de CREG. Deze laatste stelt de modaliteiten van de toeslag vast op basis 

van de principes die in het ontwerp worden opgesomd (artikel 16, §2) ; 
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3° de reële nettokosten van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in de 

artikelen 9, 2°, en 20, worden gecompenseerd door een fonds dat beheerd wordt 

door het Controlecomité en gespijsd wordt door een toeslag op de tarieven 

toepasbaar op de gebruikers die geen in aanmerking komende afnemers zijn, « in 

de mate dat deze (verplichtingen) een onbillijke last zouden vertegenwoordigen 

voor de ondernemingen die deze verplichtingen moeten nakomen; de 

modaliteiten van deze toeslag worden door de minister vastgelegd op voorstel 

van het Controlecomité » (artikel 17). 

 

 

47. Deze bepalingen geven aanleiding tot de volgende opmerkingen, meer 

bepaald over de bestemming van de financiering (a), de financieringswijzen (b) en de 

te beheren fondsen (c), alsook over de door de CREG te bepalen methodologie (d). 

 
(a) de bestemming van de financiering 

 
48. Waar het verwijst naar de compensatie van « deze » kosten, bedoelt artikel 

16, §1, van het ontwerp de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen beoogd in de 

artikelen 4, 7, 11 en 21, van het ontwerp. De CREG betreurt dat niet alle openbare 

dienstverplichtingen worden gefinancierd, in het bijzonder de verplichtingen bedoeld 

in artikel 3 van het ontwerp. In elk geval valt te betreuren dat de oprichting van het 

fonds niet op doeltreffende wijze wordt georganiseerd. Immers, de laatste zin van 

artikel 16, §1, van het ontwerp heeft het over een fonds «dat beheerd wordt door de 

commissie volgens de modaliteiten overeenkomstig §3 van dit besluit». Deze 

modaliteiten komen echter niet voor in artikel 16, §3, en bijgevolg is het onmogelijk 

vast te stellen hoe het fonds zal worden samengesteld en beheerd. 

 

49. In omgekeerde zin merkt de CREG op dat er onder de beleidsdomeinen die 

worden gefinancierd door middel van een toeslag op de tarieven, beleidsdomeinen 

voorkomen die niet worden genoemd in artikel 21 van de elektriciteitswet, te weten 

« het beleid inzake rationeel energiegebruik, van de bevordering van hernieuwbare 

energiebronnen en van het sociaal beleid van de gewesten inzake energie ».
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Aangezien artikel 21, 1°, van de elektriciteitswet de toeslag niet bestemt voor de 

financiering van deze gewestelijke beleidsdomeinen , kan de Koning dit niet doen 

zonder de elektriciteitswet te overtreden. 

Overigens bepaalt artikel 177 van de Grondwet dat een wet die wordt aangenomen 

met een meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid, de financieringsstelsels van de 

Gewesten vastlegt. Bijgevolg is het noodzakelijk om een bijzondere wet aan te 

nemen om het stelsel van financiering van de gewesten te regelen en, bijgevolg, om 

hun beleid te financieren. In uitvoering van artikel 177 van de Grondwet werd de 

bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

Gemeenschappen en de Gewesten aangenomen die voor het laatst werd gewijzigd 

bij wet van 16 juli 1993. Geen enkele bepaling van deze wet voorziet dat de 

gewesten worden gefinancierd door een toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 21 

van de elektriciteitswet. 

 

 

50. Bijgevolg komt het niet de Koning maar de bijzondere wetgever toe om te 

bepalen dat de toeslag bedoeld in artikel 21 van de elektriciteitswet wordt 

aangewend voor de financiering van het beleid inzake rationeel energieverbruik, het 

beleid tot bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het sociaal beleid van 

de gewesten op het vlak van energie. Daaruit volgt dat, in de huidige stand van 

wetgeving, artikel 16, §2, van het ontwerp moet worden geschrapt. 

 

 

51. Uit de paragrafen 48 tot 50 van het onderhavige advies volgt dat de artikelen 

16 en 17 van het ontwerp in werkelijkheid geen geldige uitvoeringsmaatregel vormen 

van artikel 21 van de elektriciteitswet. In plaats van de oprichting van een fonds te 

voorzien voor het financieren van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 

21, 1°, van de elektriciteitswet, stelt het ontwerp een toeslag vast die bestemd is voor 

het financieren van beleidsdomeinen die tot de bevoegdheid van de gewesten 

behoren. 
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(b) de financieringswijzen 

 

52. Waar het de inning voorziet van een toeslag op de directe lijnen, is artikel 16, 

§2, van het ontwerp strijdig met artikel 21, eerste lid, b, van de elektriciteitswet, dat 

bepaalt dat de toeslagen worden toegepast op de tarieven. Bijgevolg is het 

aangewezen om artikel 16, §2, te wijzigen. 

 

 

53. Overeenkomstig artikel 21, 3°, b), van de elektriciteitswet voorziet het ontwerp 

twee financieringswijzen van de openbare dienstverplichtingen : de toeslag en de 

heffing. Anderzijds kunnen de materies die in deze bepalingen worden behandeld in 

twee categorieën worden ingedeeld : « gerichte » openbare dienstverplichtingen en 

« algemene » beleidsvoeringen. De « gerichte » verplichtingen, waarvan de reële 

nettokosten moeten worden vastgesteld en die worden gefinancierd « in de mate dat 

ze een onbillijke last zouden vertegenwoordigen voor de ondernemingen die deze 

verplichtingen moeten nakomen », zijn de verplichtingen bedoeld in de artikelen 4, 7, 

11, 21, 9, 2°, en 20, van het ontwerp. De «algemene» beleidsvoeringen zijn het 

beleid inzake rationeel energieverbruik, het beleid tot bevordering van hernieuwbare 

energiebronnen en het sociaal beleid van de gewesten op het vlak van energie 

(artikel 16, §2, van het ontwerp). Er kan echter geen enkel verband worden gelegd 

tussen deze twee categorieën en deze twee financieringswijzen. Immers, sommige 

gerichte openbare dienstverplichtingen kunnen zowel door een toeslag als door een 

heffing gefinancierd worden (zie artikel 16, §3, van het ontwerp). Andere gerichte 

verplichtingen worden uitsluitend gefinancierd door een toeslag (artikel 17). Het 

criterium op grond waarvan deze gerichte verplichtingen onderworpen zijn aan 

verschillende financieringswijzen komt niet vanzelf tot uiting. Anderzijds worden de 

«algemene» beleidsvoeringen uitsluitend gefinancierd met een toeslag (artikel 16, 

§2). Hieruit blijkt dat het ontwerp geen onderscheid heeft gemaakt tussen de twee 

financieringswijzen, namelijk de toeslag en de heffing. 
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54. Tot slot verschaft het ontwerp slechts weinig duidelijkheid in verhouding tot de 

wet die het geacht wordt uit te voeren, voor wat betreft de financieringswijzen (de 

toeslag en de heffing). Immers, beide worden aangewend voor de financiering van 

openbare dienstverplichtingen, zonder dat duidelijk is welk criterium de keuze voor 

de toeslag of de heffing heeft bepaald (indien er al een keuze wordt gemaakt). Voor 

het overige wordt enerzijds de Minister (artikelen 16, §3, en 17) en anderzijds de 

CREG (16, §2) belast met het vaststellen van de « modaliteiten » van de toeslag of 

de heffing. Deze bevoegdheidstoekenning ten gunste van de minister en de CREG is 

niet in overeenstemming met artikel 21 van de elektriciteitswet dat de Koning belast 

met het voorzien van financieringswijzen en het vaststellen van de modaliteiten ervan 

« door hetzelfde besluit » (artikel 21, 3°, b), eerste lid). Die bevoegdheidstoekenning 

is evenmin conform de grondwettelijke regels betreffende de bevoegdheidsverdeling. 

Immers, de betrokken materie (de fiscaliteit) is een materie die door de Grondwet 

uitdrukkelijk aan de wet wordt voorbehouden en in dit verband leent de Grondwet 

zich in principe niet tot het toekennen van bevoegdheidsdelegaties aan de Koning. 

Een dergelijke machtiging kan slechts uitzonderlijk aan de Koning worden 

toegestaan, waarbij een van de voorwaarden luidt dat «de grondwettelijkheid en de 

werking van het stelsel ten volle worden verzekerd, met name door een wetgevende 

bekrachtiging van de koninklijke besluiten binnen een bepaalde en korte termijn»29. 

In het onderhavige geval heeft de Raad van State de grondwettelijkheid vastgesteld 

van artikel 21 van de elektriciteitswet aangezien het voorzag in een wetgevende 

bekrachtiging van de besluiten « genomen door de Koning ». Dezelfde redenering 

kan echter niet worden gevolgd worden in de veronderstelling dat de Minister of de 

CREG de basiselementen van de toeslagen en heffingen zou bepalen. Hieruit volgt 

dat de machtigingen die krachtens de artikelen 16 en 17 aan de Minister en de 

CREG worden verleend, het toelaatbare overschrijden. 

 

                                                 
29 ANDERSEN, R. en NIHOUL, P., Le Conseil d’Etat, chronique de jurisprudence 1994 (Première 
partie), Revue belge de droit constitutionnel, 1995/1, p. 71 e.v., sp. p. 98. 
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55. De « modaliteiten van de toeslag en de heffing » moeten dus door de Koning 

worden bepaald. De hiernavolgende uiteenzetting is slechts geldig onder voorbehoud 

van de opmerkingen vervat in de paragrafen 49 en 50 van onderhavig advies 

betreffende de noodzaak om een bijzondere wet aan te nemen met het oog op het 

bestemmen van de opbrengst van een belasting voor het financieren van het beleid 

van de gewesten. Anders gezegd, de hiernavolgende uiteenzetting is slechts geldig 

indien aan de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen 

en de Gewesten de wijziging wordt aangebracht die de CREG heeft aanbevolen. 

 

 

56. Bijgevolg is het aangewezen de exacte berekeningswijze van de toeslag vast 

te stellen. In dit verband volgt uit artikel 16, §2, van het ontwerp, enerzijds dat de 

toeslag wordt uitgedrukt in centiemen per kWh geïnjecteerd in het transmissienet, en 

anderzijds dat de toeslag inkomsten moet opleveren ten bedrage van 

24.789.352 euro voor elk van de fondsen; dit bedrag wordt gekoppeld aan de 

schommeling van de index der consumptieprijzen. Bijgevolg laat het ontwerp na het 

exacte bedrag van de toeslag te bepalen en stelt het evenmin de precieze datum 

vast waarop het bedrag van de toeslag zal worden vastgesteld. Aangezien het juiste 

aantal geïnjecteerde kWh niet gekend is voor het jaar waarin de toeslag zal worden 

geheven, zal het nodig zijn te verwijzen naar een vorig jaar. Daarom stelt de CREG 

de volgende berekening voor : 

 
« Uiterlijk op 1 november stelt de CREG de toeslag per geïnjecteerde kWh vast die 
gedurende het volgende jaar moet worden toegepast op de tarieven bedoeld in 
artikel 12 van de elektriciteitswet. Deze toeslag is gelijk aan : 
 
     

24.789.352 euro, geïndexeerd  
Aantal geïnjecteerde kWh 

 
 
Het aantal geïnjecteerde kWh is de hoeveelheid die de transmissienetbeheerder ten 
laste neemt gedurende het jaar t-2 dat voorafgaat aan het jaar t tijdens hetwelk de 
toeslag wordt toegepast ». 
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57. Het is eveneens aangewezen te bepalen hoe vaak de CREG de kennisgeving 

van de verklaring van schuldvordering naar de transmissienetbeheerder zal sturen, 

alsmede wanneer deze vordering moet worden betaald. Anderzijds moet rekening 

worden gehouden met het feit dat het aantal geïnjecteerde kWh op basis waarvan de 

toeslag wordt berekend (aantal voor het jaar t-2), kan verschillen van het aantal 

werkelijk geïnjecteerde kWh (aantal voor het jaar t). Deze omstandigheid zal ertoe 

leiden dat de uiteindelijke inkomsten hoger of lager kunnen zijn dan het geïndexeerd 

bedrag van 24.789.352 euro. Men zou kunnen overwegen om 
compensatiemechanismen in te voeren, maar het is moeilijk om dergelijke 

mechanismen in werking te stellen. Teneinde het gebruik van deze compensatie-

mechanismen te beperken, is het verkiesbaar te voorzien dat de netbeheerder op het 

einde van elk trimester slechts 20 % van het jaarlijks voorziene bedrag aan de CREG 

betaalt en dat het saldo uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar wordt betaald. 

De bewuste bepaling zou als volgt kunnen worden geformuleerd : 

 
« De transmissienetbeheerder stort op een afzonderlijke bankrekening van de 
Commissie bestemd voor het beheer van de fondsen en na voorafgaande 
kennisgeving van deze laatste die zij ten minste 40 kalenderdagen vóór de vervaldag 
verstuurt, 20% van het jaarlijks te heffen bedrag op 31 maart, 30 juni, 30 september 
en 31 december van het jaar waarin het bedrag van 24.789.352 geïndexeerde euro 
moet worden geheven. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin 
de toeslag werd ontvangen, bezorgt de transmissienetbeheerder de Commissie de 
voor echt verklaarde opgave van de opbrengst van de geïnde toeslag. Uiterlijk op 
30 april van hetzelfde jaar stort de transmissienetbeheerder het eventueel surplus 
van de voor echt verklaarde opbrengst, in vergelijking met het totaal van de vier 
driemaandelijkse betalingen die de netbeheerder aan de Commissie heeft verricht, 
op de afzonderlijke bankrekening van de Commissie bestemd voor het beheer van 
de fondsen. 
 
Binnen een termijn van 40 kalenderdagen staat de Commissie de bedragen die zij 
van de transmissienetbeheerder heeft ontvangen, af aan de gewesten volgens de 
verdeelsleutel voorzien in de financieringswet. 
 
De Commissie kan de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen 
belasten met het innen van de vorderingen die onbetaald zijn gebleven. » 
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c) De te beheren fondsen 

 

58. Artikel 17 van het ontwerp bepaalt dat het gespijsde fonds, bestemd voor het 

dekken van de kosten inzake openbare dienstverplichtingen bedoeld in de artikelen 

9, 2° en 20, van dit ontwerp, wordt beheerd door het Controlecomité voor de 

Elektriciteit en het Gas. Nochtans wordt de bevoegdheid om de fondsen te beheren 

die krachtens de artikelen 7 en 21 van de elektriciteitswet worden opgericht, 

overeenkomstig diezelfde bepalingen toegekend aan de CREG en niet aan het 

Controlecomité. Het komt artikel 17 van het ontwerp dan ook niet toe het 

Controlecomité met deze opdracht te belasten. Bijgevolg moet artikel 17 in deze zin 

worden herzien. 
 

 

d) De door de CREG te bepalen methodologie 

 

59. Waar het de CREG ermee belast een methodologie te bepalen die de 

producent, de tussenpersoon of de netbeheerder toelaat een aangepaste 

boekhouding bij te houden van de reële nettoprijs van de openbare 

dienstverplichtingen, overschrijdt artikel 16, §1, van het ontwerp de bevoegdheid 

toegekend in artikel 23, §2, 13°, van de elektriciteitswet volgens hetwelk de CREG in 

voorkomend geval « een methode uitwerkt voor de berekening van de kosten en 

verliezen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3°, a), en deze berekeningen verifieert ». 

Immers, een methode uitwerken voor het berekenen van de kosten is niet hetzelfde 

als het bepalen van een methodologiemet het oog op het voeren van een 

aangepaste boekhouding. 
 
 

Artikel 19 

 

60. Waar het zich ertoe beperkt erop te wijzen dat de producenten en de 

tussenpersonen de heersende normen moeten naleven, lijkt dit artikel overbodig. 
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Anderzijds rijst hierbij de vraag of het een openbare dienstverplichting inhoudt die 

beantwoordt aan de vereisten inzake duidelijkheid van de elektriciteitsrichtlijn. De 

CREG beveelt dan ook aan om dit artikel te schrappen. 

 

 

Artikel 20 

 

61. Artikel 20 van het ontwerp stelt  een probleem inzake de verdeling van 

bevoegdheden aangezien het betrekking heeft op de afnemers die aangesloten zijn 

op het laagspanningsnet (zie paragraaf 9 van voorliggend advies). Anderzijds heeft 

het betrekking op de bevoorrading van de in aanmerking komende afnemers, terwijl 

de machtiging vervat in artikel 21 van de elektriciteitswet beperkt is ten gunste van de 

niet in aanmerking komende afnemers (zie paragraaf 16 van voorliggend advies). 

Om deze redenen moet het uit het ontwerp worden gehaald. 

 
 
Artikel 21 

 
62. Waar het betrekking heeft op de bevoorrading van de in aanmerking komende 

afnemers overschrijdt artikel 21 van het ontwerp de machtiging vervat in artikel 21 

van de elektriciteitswet die beperkt is ten gunste van de niet in aanmerking komende 

afnemers. Dit artikel moet in die zin worden gewijzigd. Voorts kunnen we, 

overeenkomstig de uiteenzetting in paragraaf 40 van dit advies, mutatis mutandis 

bevestigen dat het feit dat de gewestelijke wetgevers reeds normen hebben 

aangenomen teneinde de bevoorrading van de afnemers in sommige gevallen te 

verzekeren, niet toelaat te betwisten dat de federale overheid bevoegd is om artikel 

21 van het ontwerp aan te nemen. 
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Artikel 22 

 

63. Deze bepaling herneemt artikel 21, 2°, van de elektriciteitswet, maar brengt 

een belangrijke wijziging aan : niet langer de Koning is gemachtigd om af te wijken 

van deze wetsbepalingen, maar wel de minister. Op deze manier verleent men aan 

de minister een te verrregaande bevoegdheid die hem toelaat af te wijken van de 

wet. Om deze reden moet artikel 22 van het ontwerp worden geschrapt. 

 

 

HOOFDSTUK VII: CONTROLE EN EVALUATIE VAN DE 
OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN, OVERGANGS- EN 
STRAFBEPALINGEN 
 

 

Artikelen 23 en 24 

 

64. Het ontwerp voorziet drie vormen van controle : 

 

- het nagaan van de gelijkvormigheid met de Belgische en Europese 

wetgeving van het gebruik van de geïnde fondsen voor het financieren van 

het beleid van de gewesten bedoeld in artikel 16, §2, van het ontwerp van 

besluit wordt toevertrouwd aan de CREG. Om deze opdracht uit te voeren 

kan de CREG inzonderheid informatie inwinnen over de bestemming van dit 

fonds, alsook nuttige inlichtingen opvragen « voor het opstellen van het 

jaarlijks verslag waarvan sprake in artikel 23 [lees 24], §1, van dit besluit » 

(artikel 23) ; 

 

- de controle en de evaluatie van de uitvoering van de openbare 

dienstverplichtingen bedoeld in de hoofdstukken II (artikelen 3 tot 5), III 

(artikelen 6 tot 8) en V (artikelen 11 tot 15) worden toevertrouwd aan de 

CREG, die jaarlijks een verslag voorlegt aan de minister (artikel 24, §1) ; 
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- de controle en de evaluatie van de uitvoering van de openbare 

dienstverplichtingen bedoeld in hoofdstuk IV (artikelen 9 en 10) worden 

toevertrouwd aan het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, dat 

jaarlijks een verslag voorlegt aan de minister (artikel 24, §2). 

 

65. Waar artikel 23 van het ontwerp de CREG toelaat controle uit te oefenen op 

het gebruik door de gewesten van de fondsen die hun worden toegekend, houdt het 

geen rekening met de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden. Het komt de 

CREG immers niet toe controle uit te oefenen op de wijze waarop de gewesten een 

beleid voeren dat onder hun bevoegdheid valt. Daarom beveelt de CREG aan artikel 

23 van het ontwerp te schrappen. 

 

 

66. Waar het de CREG de bevoegdheid verleent om de voornoemde uitvoering 

van de openbare dienstverplichtingen te controleren en te evalueren, herneemt 

artikel 24 van het ontwerp de machtiging vervat in artikel 23, §2, 11°, van de 

elektriciteitswet. Bijgevolg is dit artikel overbodig. De enige inbreng van artikel 24 van 

het ontwerp in dit verband verband bestaat erin dat het de CREG ertoe verplicht 

jaarlijks een verslag voor te leggen aan de minister over de controle en de evaluatie 

van de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen die het vermeldt. Met 

betrekking tot de artikelen die de vermelde openbare dienstverplichtingen voorzien, 

werd hierboven echter reeds uiteengezet dat : 

 

- artikel 3 van het ontwerp nog door de minister moet worden uitgevoerd ; 

- de artikelen 4, 8 en 11 en 15 van het ontwerp moeten worden geschrapt ; 

- de artikelen 6 en 7 niet voldoen aan de vereiste inzake duidelijkheid  vereist door 

de elektriciteitsrichtlijn ; 

- de artikelen 5 en 13 moeten herschreven worden. 

Alleen de artikelen 12 en 14 van het ontwerp ontsnappen aan deze kritiek.
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Aangezien artikel 14 niet verwijst naar een openbare dienstverplichting, maar de straf 

bepaalt die toepasbaar is indien de verplichtingen bedoeld in artikel 12 van het 

ontwerp niet worden nagekomen, zou het jaarlijks verslag enkel de evaluatie van de 

openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 12 van het ontwerp tot voorwerp 

hebben. We kunnen ons dan ook afvragen wat het nut is van een dergelijk verslag 

dat dus enkel betrekking zou hebben op de leesbaarheid van de 
elektriciteitsfacturen. Overigens is het vandaag onmogelijk een dergelijk verslag op te 

stellen aangezien artikel 12 van het ontwerp tevens vereist dat de minister een aantal 

uitvoeringsmaatregelen neemt. Overigens voorziet het jaarverslag van de CREG 

reeds ruimte voor het toezicht op de openbare dienstverplichtingen en voor het 

beheer van de fondsen bedoeld in de elektriciteitswet. 

 

Om al deze redenen beveelt de CREG aan om artikel 24, §1, van het ontwerp te 

schrappen. 

 

 

Artikel 25 

 

67. Het komt de Koning niet toe om zichzelf een bevoegdheid toe te staan. Het is 

het ene of het andere : ofwel delegeert de Koning deze bevoegdheid aan de minister, 

ofwel stelt de Koning zelf overgangsmaatregelen vast. Voorts is de verwijzing van dit 

artikel naar het artikel 23, §2, 15° en 16°, van de elektriciteitswet niet op haar plaats. 

Het is aangewezen artikel 25 in deze zin te wijzigen. 

 

 

Artikel 26 

 

68. Waar het de bedoelde inbreuken bestraft met een geldboete van « vijftig EUR 

tot twintigduizend EUR » overschrijdt artikel 26 van het ontwerp de bevoegdheid 

vervat in artikel 30, §2, van de elektriciteitswet dat het bedrag van deze geldboeten 

beperkt tot twintigduizend Belgische frank. Artikel 26 moet bijgevolg in deze zin 

gewijzigd worden. 
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Artikel 29 

 

69. Deze bepaling stelt de inwerkingtreding van de artikelen 6 en 7 van het 

ontwerp uit tot de aanstelling van de netbeheerder. Het is aangewezen om dezelfde 

regeling te voorzien voor artikel 8 van het ontwerp.  Deze opmerking geldt enkel 

indien geen rekening wordt gehouden met de opmerking geformuleerd in paragraaf 

34 van het voorliggend advies.  
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