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ADVIES 
 

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

ontving op 10 april 2002 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling 

het verzoek bij brief, gedateerd op 10 april 2002, hem zo spoedig mogelijk advies te geven 

over het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de 

toegang ertoe overeenkomstig artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Bij schrijven van 25 april 2002 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling werden een aantal aanvullende documenten overgemaakt, waaronder een 

gecoördineerde tekst in het Nederlands en het Frans van de voorstellen tot amendering van 

het koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een technisch reglement voor het beheer 

van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 

Rekening houdend met artikel 23, §2, laatste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt beschikt de CREG in principe over een termijn van 40 

dagen om advies uit te brengen. 

Aangezien in het schrijven van de Staatssecretaris van 10 april 2002 evenwel sprake is van 

‘dans le délai le plus bref’ en gezien het Kabinet van de Staatssecretaris voor Energie en 

Duurzame Ontwikkeling nog aangedrongen heeft om het advies uit te brengen voor het 

verstrijken van de wettelijke termijn, heeft de CREG alles in het werk gesteld om het huidige 

advies zo spoedig mogelijk uit te brengen. 

Het eerste deel van het voorliggende advies bevat een aantal algemene beschouwingen. In 

het tweede deel van het advies worden de voorstellen tot amendering van het koninklijk 

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

transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe besproken. Deze bespreking gebeurt op 

basis van de gecoördineerde versie van de voorstellen van amendering overgemaakt bij 

voormeld schrijven van 25 april 2002. 

Op zijn vergadering van 13 mei 2002 besliste het Directiecomité van de CREG tot het 

uitbrengen van het hierna volgende advies. 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
 

1. In het schrijven van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling dd. 

10 april 2002 wordt het advies van de CREG gevraagd met de volgende woorden: 
“Je vous prie de trouver ci-joint le règlement technique pour la gestion opérationnelle du 
réseau tel que publié au moniteur belge du 5 juillet 2001 ainsi que les amendements à ce 
règlement technique tels qu’ils résultent des réunions de concertation tenues avec le 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité (également en annexe). L’ensemble de ces 
éléments forment le règlement technique pour la gestion opérationnelle du réseau de 
transport que je soumets à l’avis de la commission conformément à l’article 11 de la loi 
électricité.” 

De CREG stelt vast dat haar advies niet uitsluitend gevraagd wordt met betrekking tot de 

voorstellen tot amendering van het koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe, doch zowel met betrekking tot het gepubliceerde besluit als de voorgestelde 

amenderingen. 

Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna ‘de elektriciteitswet’) wordt het technisch reglement door de Koning 

aangenomen in overleg met de netbeheerder en na advies van de CREG. 

De CREG heeft haar advies met betrekking tot het voorontwerp van koninklijk besluit 

houdende uitvoering van artikel 11 van de elektriciteitswet uitgebracht op 24 april 20011. 

Uit artikel 11 van de elektriciteitswet, gekoppeld aan het principe van het parallellisme van de 

vormen2, volgt dat, om het technisch reglement te wijzigen, de Koning een nieuw koninklijk 

besluit moet aannemen met inachtneming van dezelfde vormvereisten, d.w.z. in overleg met 

de netbeheerder, na advies van de CREG. 

De CREG geeft op basis van het voorgaande steeds haar advies op een ontwerp van 

koninklijk besluit of een ontwerp van de wijzigingen die men in dit besluit wenst aan te 

brengen. 

De CREG is derhalve van mening dat het thans gevraagde advies slechts betrekking kan 

hebben op de voorstellen tot amendering van het besluit (hierna ‘het voorstel’) en niet op de 

integrale tekst van het koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een technisch reglement 

                                                 
1 Advies A010424-CDC-30 van 24 april 2001 over ‘het voorontwerp van koninklijk besluit houdende 
uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteits-
markt’. 
2 COREMANS, H. en VAN DAMME, M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regel-
geving, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1994, reeks 11, nr. 48. 
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voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna ‘het 

besluit’). De Staatssecretaris heeft overigens geen gecoördineerde versie van het besluit 

overgemaakt, doch slechts de wijzigingen die het voorstel uitmaken. 

2. Rekening houdend met de omstandigheid dat het advies van de CREG wordt 

gevraagd binnen de kortst mogelijke termijn en met de complexiteit van de materie, beperkt 

de CREG zich tot het geven van een aantal essentiële opmerkingen met betrekking tot de 

inhoud van de voorstellen tot amendering. 

De CREG is echter van mening dat wanneer het technisch reglement in werking is getreden 

de ervaring met praktische toepassing ervan ongetwijfeld aanleiding zal geven tot nieuwe 

amenderingen. Uit ervaringen van andere landen blijkt dat het technisch reglement 

regelmatig aangepast zal moeten worden om onder meer in te kunnen spelen op een 

wijzigende marktsituatie. 

In het algemeen wenst zij nog op te merken dat de tekst taalkundig op verschillende punten 

dient te worden aangepast. 

 

ADVIES OP DE VOORSTELLEN TOT AMENDERING 

1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN 
 

A WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN 

3. De taken en de aard van de verbintenissen van de netbeheerder worden onder meer 

behandeld in de artikelen 2, 3, 157, 158 en 303 van het voorstel. 

De voorgestelde wijzigingen zwakken de verplichtingen daarin vervat voor de netbeheerder 

af. 

Zo diende de netbeheerder overeenkomstig artikel 2 van het besluit zijn taken en 

verplichtingen krachtens de elektriciteitswet uit te voeren teneinde het behoud van de 

veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net te waarborgen. 

Thans dient hij, ingevolge het voorstel, het behoud van de veiligheid, betrouwbaarheid en 

efficiëntie van het net met de hem ter beschikking staande middelen te bewaken, te 

handhaven dan wel te herstellen. 

Artikel 3, §1, eerste zin, van het voorstel zwakt dan weer de verplichting voor de 

netbeheerder vervat in artikel 8 van de elektriciteitswet af. De netbeheerder dient niet langer 
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het permanent evenwicht tussen vraag en aanbod te waarborgen, doch te bewaken, te 

handhaven dan wel te herstellen met de hem ter beschikking staande middelen. 

Het gebruik van de woorden ‘met de hem ter beschikking staande middelen’ komt er 

derhalve op neer dat in bepaalde taken van de netbeheerder een voorbehoud ingebouwd 

wordt dat niet voorzien is in de elektriciteitswet. De CREG maakte reeds een gelijkaardige 

opmerking in paragraaf 29 van haar advies van 24 april 2001 over het voorontwerp van 

koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 11 van de elektriciteitswet (hierna ‘het 

advies van 24 april 2001 met betrekking tot het voorontwerp van technisch reglement’). 

De CREG is bovendien van mening dat de taken vervat in bovenvermelde artikelen worden 

afgezwakt tot verbintenissen die naar aanvoelen van de CREG zelfs minder zwaar wegen 

dan een inspanningsverbintenis. 

De bewoordingen van artikel 2 van het voorstel zijn immers nog sterker afgezwakt dan in 

artikel 157, §1, van het voorstel volgens hetwelk de toegangsverantwoordelijke er zich toe 

verbindt om ‘alle redelijke middelen’ te voorzien en in werking te stellen. 

Dat de netbeheerder zich ertoe verbindt de ‘ter beschikking staande middelen’ te gebruiken 

impliceert immers niet noodzakelijk dat hij alle inspanningen heeft geleverd die van een 

normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon konden worden verwacht. 

Een strikte interpretatie van de elektriciteitswet leidt tot de beschouwing dat bepaalde 

verbintenissen vervat in artikel 8 van de elektriciteitswet verder gaan dan loutere 

inspanningsverbintenissen en als resultaatsverbintenissen moeten worden beschouwd. 

Dit betekent niet dat de netbeheerder tot onredelijke verbintenissen verplicht is. In geval de 

niet-naleving van een resultaatsverbintenis wordt aangevoerd, kan de netbeheerder zich 

immers beroepen op het bestaan van een ‘vreemde oorzaak’ teneinde het niet naleven van 

deze verbintenis te rechtvaardigen3. 

De CREG is er zich van bewust dat een dergelijke interpretatie van de elektriciteitswet 

hogere kosten met zich mee kan brengen dan die van een inspanningsverbintenis. Deze 

kosten worden noodzakelijkerwijze verhaald op de netgebruikers. 

Vermits de CREG de belangen van de netgebruikers ter harte neemt is zij van oordeel dat 

een lezing van de elektriciteitswet die een evenwicht tussen de netveiligheid en de daaraan 

verbonden kosten waarborgt, aanvaardbaar is indien op zijn minst een volwaardige 

                                                 
3 VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 28. 
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inspanningsverbintenis wordt gehandhaafd zoals in artikel 157, §1, van het voorstel het geval 

is. Het is derhalve aangewezen de woorden ‘met de hem ter beschikking staande middelen’ 

in de artikelen 2, 3, 157, 158 en 303 van het voorstel telkens te vervangen door de woorden 

‘met alle redelijke middelen’. 

De CREG is bovendien van mening dat de woorden ‘het behoud van’ in artikel 2 van de 

Nederlandse versie van het voorstel dienen te worden weggelaten. Het is immers niet de 

bedoeling om het behoud van de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het net te 

bewaken, maar wel de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het net zelf. 

4. De toevoeging in artikel 303 van het voorstel ‘of bij een meervoudige incidentsituatie 

die niet opgenomen is in de voorbereiding van het exploitatieprogramma en die door 

toepassen van de regels van de kunst aangepast aan de omstandigheden met de middelen 

die ter beschikking zijn van de netbeheerder, niet kan hersteld worden’ brengt opnieuw met 

zich mee dat de verantwoordelijkheid van de netbeheerder sterk wordt afgezwakt. 

Onverminderd het bezwaar van de CREG aangaande de bewoordingen ‘met de middelen 

die ter beschikking zijn van de netbeheerder’ zoals uiteengezet in vorige paragraaf wenst de 

CREG op te merken dat de woorden ‘volgens de regels van de kunst aangepast aan de 

omstandigheden’ de verplichtingen van de netbeheerder verder afzwakken. 

De toevoeging van de woorden ‘aangepast aan de omstandigheden’ na ‘volgens de regels 

van de kunst’, wekt immers de indruk dat de netbeheerder zijn taken beter of minder goed 

moet uitvoeren naargelang het geval. Dergelijke bepaling geeft aanleiding tot willekeur. 

De CREG stelt voor de woorden ‘door toepassen van de regels van de kunst aangepast aan 

de omstandigheden’ te schrappen. 

 

B CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN 

5. Artikel 6 van het besluit voorziet dat de algemene contractsvoorwaarden moeten 

worden overgemaakt aan de CREG. Het voorstel tot wijziging van artikel 6 van het besluit 

strekt ertoe te preciseren dat ook de algemene voorwaarden met betrekking tot de 

contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen, daarin inbegrepen het maximumbedrag per 

schadegeval waartoe de netbeheerder enerzijds en de netgebruikers of de 

toegangsverantwoordelijken anderzijds gehouden zijn, moeten worden meegedeeld aan de 

CREG. Bovendien bepaalt artikel 6 van het voorstel dat de CREG haar opmerkingen moet 

meedelen binnen de 45 dagen na mededeling van de algemene voorwaarden. 
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De toevoeging van de woorden ‘daarin begrepen het maximumbedrag per schadegeval 

waartoe de netbeheerder enerzijds en de netgebruikers of de toegangsverantwoordelijken 

anderzijds gehouden zijn’ in artikel 6 lijkt rechtsgrond te missen.  

Inderdaad, het besluit houdende uitvoering van artikel 11 van de elektriciteitswet heeft zich 

niet in te laten met uitspraken omtrent beperking van contractuele aansprakelijkheid. 

De CREG heeft reeds een gelijkaardige opmerking geformuleerd in paragraaf 31 van haar 

advies van 24 april 2001 met betrekking tot het voorontwerp van technisch reglement. 

De CREG is derhalve van mening dat de voorgestelde toevoeging moet worden weggelaten. 

6. Artikel 152, §2, van het voorstel bepaalt onder meer dat het contract van 

toegangsverantwoordelijke kan voorzien dat de algemene beginselen kunnen aangepast 

worden door de netbeheerder na de CREG hiervan op de hoogte gesteld te hebben. 

De CREG is van mening dat, zoals reeds geformuleerd in paragraaf 24 van haar advies van 

24 april 2001, de algemene voorwaarden van de contracten aan haar ter goedkeuring 

moeten worden voorgelegd. 

Het bedingen van de netbeheerder van al te ongunstige contractuele bepalingen kan immers 

neerkomen op een weigering van toegang. 

Hetzelfde dient te gelden voor de wijzigingen/aanpassingen van de algemene voorwaarden.  

Niettegenstaande het principe van het parallellisme der vormen zulks reeds vereist, verdient 

het aanbeveling uitdrukkelijk in het besluit te bepalen dat zowel de algemene voorwaarden 

als de aanpassingen ervan slechts van toepassing zijn vanaf goedkeuring ervan door de 

CREG. 

Teneinde verwarring te vermijden dienen te termen ‘algemene beginselen’ in artikel 152, §2, 

van het voorstel overigens te worden vervangen door de termen ‘algemene voorwaarden’ 

waarvan sprake in artikel 151 van het besluit. 
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2. AANSLUITINGEN 

7. De aansluitingen worden onder meer behandeld in de artikelen 1, 25° tot 30°, 3, §2, 

42 en 43 van het voorstel. 

Het voorstel van amendering zou zo kunnen geïnterpreteerd worden dat de 

aansluitingsinstallaties geen deel uitmaken van het transmissienet. Dit zou als gevolg 

hebben dat ze niet onder de bevoegdheid van de CREG vallen en dat er geen gereguleerde 

tarieven van toepassing op zijn. 

Dergelijke interpretatie gaat echter in tegen de tekst en de ratio legis van de elektriciteitswet, 

alsook van de richtlijn 96/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 

1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (hierna 

‘de elektriciteitsrichtlijn’). In zowel de elektriciteitswet, als de elektriciteitsrichtlijn vormt de 

toegang tot het transmissienet immers het fundament van de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt. Het transmissienet moet dan ook zo worden afgebakend dat er uit deze 

afbakening geen belemmeringen ontstaan voor een daadwerkelijke toegang tot het 

transmissienet voor elke eindafnemer en elektriciteitsproducent. Het transmissienet moet 

bijgevolg reiken tot aan de installaties waarop de eindafnemer of de producent zelf de nodige 

gebruiksrechten heeft om vrij zijn elektriciteit af te nemen, respectievelijk te injecteren. 

In de termen van het besluit en het voorstel betekent dit dat het transmissienet dient te 

reiken tot aan het punt van interface van elke eindafnemer en van elke 

elektriciteitsproducent. Alle installaties vóór dat punt van interface, inclusief de 

aansluitingsinstallaties, dienen deel uit te maken van het transmissienet, zoniet worden de 

elektriciteitswet en de elektriciteitsrichtlijn overtreden. Dit impliceert dat het beheer van deze 

installaties, overeenkomstig artikel 8 van de elektriciteitswet, exclusief toekomt aan de 

netbeheerder, ongeacht wie de eigenaar van deze installaties is. 

Een andere implicatie van deze wettelijk noodzakelijke afbakening van het transmissienet is 

dat de tarifering voor de aansluiting op en het gebruik van deze aansluitingsinstallaties, 

alsook voor de ondersteunende diensten in verband met deze installaties gereguleerd is 

overeenkomstig artikel 12 van de elektriciteitswet. De regulering van de tarieven in verband 

met de aansluitingsinstallaties wordt trouwens reeds voorzien door het koninklijk besluit van 

4 april 2001 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures 

inzake de tarieven en de boekhouding van de netbeheerder van het nationaal transmissienet 

voor elektriciteit (hierna ‘het besluit betreffende de tariefstructuur’). In dit verband dient te 

worden opgemerkt dat dit besluit betreffende de tariefstructuur zo dient gelezen te worden 

dat de netbeheerder voor de aansluiting op en het gebruik van het transmissienet, met 
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inbegrip van de ondersteunende diensten, enerzijds een niet-geïndividualiseerd tarief 

aanrekent voor deze delen van het transmissienet waarvan de kosten niet kunnen worden 

geïndividualiseerd en anderzijds een individueel tarief aanrekent voor deze delen waarvan 

de kosten wel kunnen worden geïndividualiseerd. Deze opsplitsing verwoordt het beginsel 

dat de kosten die kunnen worden geïndividualiseerd, ook door de betrokken individuele 

netgebruikers worden gedragen. Hierbij past het te preciseren dat de kosten in verband met 

de aansluitingsinstallaties in ieder geval de investeringskosten en de gebruikskosten 

omvatten. 

Tot besluit kan gesteld worden dat het wenselijk is dat het voorstel aangepast wordt om elke 

onwettige interpretatie omtrent de grenzen van het transmissienet op voorhand klaar en 

duidelijk uit te sluiten. 

 

3. HANDHAVEN ENERGIEBALANS EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN 

8. De wijzigingen inzake het handhaven van de energiebalans, de evenwichts-

verantwoordelijkheid en tertiaire reserve betreffen onder meer de artikelen 3, 157, 158, 159, 

160, 194, 231, 233, 234, 235, 239, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 en 267 

van het voorstel. 

9. De CREG stelt vast dat het organiseren door de netbeheerder van een 

compensatiemarkt voor de kwartieronevenwichten, die reeds in het besluit voorzien was, in 

het voorstel behouden blijft maar geen deel meer uitmaakt van de ondersteunende diensten 

opgesomd in artikel 231. De CREG zal er nauwgezet op toezien dat de regels van deze 

markt die haar ter goedkeuring worden voorgelegd, zoals bepaald in het amendement op 

artikel 159, §1, transparant en niet discriminerend zijn en aanleiding geven tot mededinging 

tussen de aanbieders, om zo bij te dragen tot de openstelling van de Belgische 

energiemarkt. 

Er dient genoteerd dat de behandeling van de compensatie van de kwartieronevenwichten 

buiten de ondersteunende diensten een dienovereenkomstige aanpassing van de 

tariefstructuur zal vereisen. Het uitsluiten van de compensatie van de kwartieronevenwichten 

uit de ondersteunende diensten zal noodzakelijkerwijze moeten gepaard gaan met de 

invoering, in het koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de algemene tariefstructuur en 

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

van het nationaal transmissienet van elektriciteit, van een nieuwe gelijkwaardige tariefpost 

ten einde de controle van de CREG op deze activiteit, die van essentieel belang is voor de 
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openstelling van de Belgische energiemarkt, in stand te houden. Trouwens alle tarieven 

betreffende de toegang en het gebruik van het transmissienet zijn, overeenkomstig artikel 12 

van de elektriciteitswet, gereguleerd. 

10. Artikel 157, §2 en §3, van het voorstel bepaalt dat de activering van het vermogen dat 

door de producenten ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig artikel 159, §2, de 

aanpassingen aan de dagelijkse toegangsprogramma’s van belastingen aangeboden aan de 

netbeheerder door de toegangsverantwoordelijken en de tertiaire reserve opeenvolgend 

geactiveerd worden. 

Bovendien is er een verschil geslopen tussen de Franse en de Nederlandse tekst van artikel 

157, §2: het woord « successivement » in de Franse tekst (« … le gestionnaire de réseau 

active successivement pendant l’exploitation du réseau … ») heeft geen tegenhanger in de 

Nederlandse tekst. 

Verder vermeldt artikel 159, §1, van het voorstel de markt bestemd voor de compensatie van 

de kwartieronevenwichten, samengesteld uit de beschikbare vermogens van de producenten 

(art. 159, §2) en de voorstellen tot aanpassing van de toegangsprogramma’s van belastingen 

(art. 159, §3). Ten slotte « (activeert) de netbeheerder… de hem ter beschikking staande 

middelen overeenkomstig artikel 157, § 2, met name volgens het criterium van de laagste 

prijs. » (art. 158), maar deze beschouwingen worden nergens uitdrukkelijk vermeld voor de 

tertiaire reserve. 

De CREG meent dat deze handelwijze aanleiding kan geven tot kostenverstoringen in de 

procedure om het evenwicht tussen vraag en aanbod van actief vermogen in de regelzone te 

herstellen. 

De CREG is van oordeel dat de keuze tussen de te activeren hulpmiddelen in de procedure 

om het evenwicht tussen vraag en aanbod van actief vermogen in de regelzone te herstellen 

moet gebeuren op basis van criteria van de laagste prijs, zonder de wijzigingen van het 

toegangsprogramma van een productie-eenheid te onderscheiden van de wijzigingen van 

het toegangsprogramma van een belasting en van de tertiaire reserve. 

Dientengevolge is de CREG van mening dat volgende wijzigingen dienen te worden 

aangebracht: 

 artikel 157, §2, 3°, van het voorstel vervangen door de volgende tekst : « het vermogen 

ter beschikking gesteld door de producenten conform artikel 159, §2, de aanpassingen 

aan de dagelijkse toegangsprogramma’s van belastingen die door de 
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toegangsverantwoordelijken aan de netbeheerder worden aangeboden en de tertiaire 

reserve »; 

 artikel 157, §2, 4° en artikel 157, §3, van het voorstel weglaten; 

 de verwijzing naar artikel 157, §3, in artikel 157, §4, van het voorstel weglaten; 

 de Nederlandse tekst van artikel 157, §2, wijzigen ten einde er de tegenhanger van het 

woord “successivement” in de Franse tekst aan toe te voegen. 

11. De CREG neemt nota van de wijzigingen inzake de dienst van tertiaire reserve, 

aangebracht onder de vorm van amendementen aan de artikelen 249 tot 255 in afdeling VI 

van Hoofdstuk XIII van Titel IV. 

Onder voorbehoud van een grondigere analyse van het voorstel, is de CREG van oordeel 

dat de netbeheerder de terbeschikkingstelling moet verzekeren van de tertiaire reserve die 

hij nodig acht om de veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid van het net in de 

regelzone te waarborgen. Te dien einde verwerft hij de nodige tertiaire reserve bij de 

marktspelers die hem tertiaire reserve ter beschikking stellen. Zo is de netbeheerder de 

enige leverancier van de dienst van tertiaire reserve. Hij activeert de verworven reserve in de 

omstandigheden bedoeld door artikel 157, §2, 3°. 

Indien het voorstel tot een andere opvatting van de dienst van tertiaire reserve leidt dan die 

welke hierboven wordt beschreven, is de CREG van oordeel dat het in die zin moet 

aangepast worden. 

12. De woorden ‘indien de situatie het toelaat’ in artikel 157, §4, van het voorstel geven 

de netbeheerder een al te grote mogelijkheid om af te wijken van de in dit artikel vastgelegde 

maatregelen. Deze woorden moeten derhalve worden weggelaten. 

13. Artikel 157, §4, 3°, legt de volgorde vast van de maatregelen die kunnen genomen 

worden in een noodsituatie bedoeld in artikel 303 waarnaar artikel 157, §4, 4° verwijst. Artikel 

303 legt echter geen enkele volgorde op in de acties die het vermeldt. Zo behoudt de 

netbeheerder de volledige vrijheid om de volgorde waarin hij de acties vermeld in artikel 303 

onderneemt aan te passen aan de behoeften van de heersende noodsituatie, zoals onder 

andere de wijziging of onderbreking van de afnamen volgens het afschakelplan (artikel 303, 

§6, van het voorstel) dat in artikel 157, §4, 3°, van het voorstel beschouwd wordt. 

Bovendien geeft de aanwezigheid van artikel 157, §4, 3°, in deze context voorrang aan de 

volgens het afschakelplan door te voeren wijzigingen of onderbrekingen van afnamen, ten 
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opzichte van de wijzigingen of onderbrekingen van afnamen aan de afnamepunten volgens 

de contractuele bepalingen overeengekomen tussen de netbeheerder en de betrokken 

netgebruiker of de toegangsverantwoordelijke die door deze laatste werd aangeduid (artikel 

303, 3°, van het voorstel). 

Bijgevolg is de CREG van mening dat artikel 157, §4, 3°, van het voorstel op 

onverantwoorde wijze de vrijheid van handelen beperkt die artikel 303 de netbeheerder 

toekent. Ze stelt voor artikel 157, §4, 3°, van het voorstel weg te laten. 

14. Met betrekking tot artikel 231 van het voorstel wenst de CREG nog op te merken dat 

de woorden ‘in overeenkomst met art. 8, 4°, van de wet van 29 april 1999’ beter worden 

weggelaten aangezien de wet steeds moet worden nageleefd, ook zonder dit te herhalen. 

Indien de verwijzing behouden wordt, dient deze op zijn minst ruimer te gebeuren door 

‘artikel 8, 4°’ te vervangen door ‘artikel 8’. Zoniet bestaat het gevaar dat men een beroep 

doet op een ander punt van artikel 8 teneinde te ontsnappen aan de verplichtingen 

neergelegd in het besluit. 

Dezelfde opmerking geldt ook voor andere artikelen van het voorstel zoals voor artikel 204, 

§3, en artikel 267. 

15. De CREG stelt vast dat in artikel 233 van het voorstel de verantwoordelijkheid van de 

netbeheerder met betrekking tot het evalueren en bepalen van de hoeveelheid primair, 

secundair en tertiair reservevermogen wordt afgezwakt. Er is niet langer sprake van het 

reservevermogen dat ‘onontbeerlijk’ is voor het waarborgen van de zekerheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net in de regelzone, doch van het 

reservevermogen dat daartoe ‘bijdraagt’. 

De CREG is van mening dat in artikel 233 te term ‘onontbeerlijk is voor’ moet behouden 

blijven in plaats van ‘bijdraagt tot’. 

Daarenboven voorziet het artikel 233 van het voorstel dat de CREG de resultaten van de 

berekeningen gemaakt door de netbeheerder goedkeurt. 

De CREG is van oordeel dat haar taak van toezicht en controle haar niet toelaten zich in te 

laten met de taken die onder de operationele bevoegdheid van de netbeheerder vallen. 

Bijgevolg ontvangt de CREG van de netbeheerder ter informatie documenten en ter 

goedkeuring de beschrijving van de methodes of criteria toegepast door de netbeheerder. 

Maar het is niet haar taak om de door de netbeheerder te gebruiken criteria te bepalen of om 

de resultaten van de toepassing van de door hem gebruikte methodes goed te keuren. 
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Dientengevolge is de CREG van mening om in artikel 233 van het voorstel, de goedkeuring 

door de CREG van de resultaten van de berekeningen gemaakt door de netbeheerder, weg 

te laten. 

Ten slotte voorziet het artikel 233 van het voorstel eveneens dat de goedkeuring door de 

CREG dient gesitueerd te worden binnen het kader van de procedure bedoeld in artikel 12, 

§1, van de wet van 29 april 1999. De CREG is van mening dat de afbakening van de 

goedkeuring van de CREG tot enkel context van de tarieven (artikel 12, §1) te beperkend is 

en dat derhalve deze referentie moet weggelaten worden. 

16. In verband met artikel 234, §2, van het voorstel wenst de CREG op te merken dat het 

niet duidelijk is wat wordt bedoeld met de woorden ‘de minister kan de procedure bepaald in 

artikel 21 van de elektriciteitswet inleiden…’. 

Artikel 21 van de elektriciteitswet geeft de Koning de bevoegdheid om bij een in Ministerraad 

overlegd besluit, na advies van de CREG, onder meer openbare dienstverplichtingen vast te 

stellen. Artikel 234, §2, van het voorstel schendt de elektriciteitswet omdat het het initiatief tot 

uitvoering van artikel 21 van de elektriciteitswet lijkt toe te vertrouwen aan de minister. 

De CREG is van mening dat artikel 234, §2, van het besluit dient te worden geschrapt. 

Indien men het artikel toch behoudt, wenst de CREG op te merken dat de oorspronkelijke 

versie van artikel 234, §2, tweede gedachtestreepje, van het besluit inhoudt dat regels 

moeten worden vastgelegd die aan de netgebruikers een permanente toegang tot de 

ondergeschikte diensten waarborgen, hetgeen lijnrecht staat tegenover het nieuwe artikel 

234, §2, tweede gedachtestreepje. 

Indien alleen het nieuwe artikel 234, §2, tweede gedachtestreepje, behouden wordt, wordt de 

verantwoordelijkheid van de netbeheerder ten onrechte afgezwakt. Bijgevolg is de CREG 

van mening dat tevens de oorspronkelijke versie van artikel 234, §2, tweede 

gedachtestreepje, van het besluit behouden moet worden. 

17. De formulering van artikel 252, §2, van het voorstel wekt ten onrechte de indruk dat 

de netbeheerder in alle gevallen de hoeveelheid aan tertiair reservevermogen die elke 

producent moet ter beschikking stellen, en in voorkomend geval moet leveren aan de 

netbeheerder, kan bepalen. 

Teneinde verwarring te vermijden is de CREG van mening dat de woorden ‘in het geval van 

§1’ moeten worden toegevoegd na ‘de netbeheerder bepaalt’, zodat het onomstootbaar 

vaststaat dat de netbeheerder dit slechts kan doen in geval het tertiaire reservevermogen 
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bedoeld in artikel 249 van het besluit niet volstaat om de veiligheid, de betrouwbaarheid of 

de efficiëntie van het net te handhaven. 

Bovendien dient de netbeheerder de hoeveelheid niet uitsluitend te bepalen op basis van 

technische en transparante criteria, doch ook op basis van niet-discriminatoire criteria. 

De netbeheerder dient deze hoeveelheden vervolgens neer te leggen in een jaarlijks 

gemotiveerd rapport dat ter informatie aan de CREG moet worden meegedeeld.4 

 

4. REDDINGSCODE 

18. Overeenkomstig artikel 312, §8, van het voorstel legt de Minister de modaliteiten met 

betrekking tot de aankondiging van de beperkende maatregelen bedoeld in §5 bevolen door 

de netbeheerder vast. 

De CREG gaat ervan uit dat met ‘aankondiging’ ‘de waarschuwing’ door de netbeheerder 

wordt bedoeld in §5 van hetzelfde artikel. Met de woorden ‘beperkende maatregelen’ worden 

wellicht de ‘maatregelen’ bedoeld waarvan sprake is in §5. Het verdient evenwel aanbeveling 

de terminologie op elkaar af te stemmen. 

Voor de CREG is het weliswaar onduidelijk waarom in artikel 312, §8, van het voorstel 

sprake is van ‘maatregelen bevolen door de netbeheerder’. Het is immers de minister die het 

afschakelplan en de maatregelen moet vaststellen overeenkomstig artikel 312, §5, van het 

voorstel. De woorden ‘bevolen door de netbeheerder’ dienen derhalve te worden 

weggelaten. 

In artikel 312, §7, 3°, van het voorstel is sprake van de besluitwet van 22 januari 1945 

betreffende de beteugeling van de inbreuken op de reglementering met betrekking tot de 

voorziening van het land en haar uitvoeringsbesluiten. Deze besluitwet is de CREG 

onbekend. Wellicht wordt de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende de economische 

reglementering en de prijzen en haar uitvoeringsbesluiten bedoeld. Het voorstel moet op dit 

punt worden aangepast. 

 

                                                 
4 Zie : advies A010424-CDC-30 van 24 april 2001 over ‘het voorontwerp van koninklijk besluit 
houdende uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt’, paragraaf 6. 
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5. COORDINATIE VOOR DE INSCHAKELING VAN DE 
PRODUCTIE-EENHEDEN 

19. Het voorstel wijzigt de artikelen 267, 273, 275, 280, 281, 286, 291 en 295 van het 

besluit. De voorgestelde amendementen houden onder meer verband met de kosten en het 

behoud van de verplichtingen in geval van wijziging van de overeenkomst inzake de 

coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden door de ene of de andere partij. 

Deze artikelen moeten samen gelezen worden met de wijzigingen aangebracht aan artikel 6 

die handelen over de contractuele wijzigingen van aansprakelijkheid en over de termijn die 

de CREG wordt verleend om haar opmerkingen aan de netbeheerder mede te delen. 

20. In de artikelen 273, 280, 286 en 291 van het voorstel moet een paragraaf worden 

toegevoegd waarin wordt bepaald dat de netbeheerder jaarlijks een rapport dient over te 

maken aan de CREG met betrekking tot de daarin vermelde kosten en vergoedingen. In dit 

rapport dienen de kosten en vergoedingen gemotiveerd te worden volgens een 

gestandaardiseerde methode. Op die manier kan de CREG, overeenkomstig haar wettelijke 

reguleringstaken, een controle uitvoeren op deze kosten en de transparantie van de markt 

verzekeren. 

De artikelen 273, 280, 286 en 291 van het voorstel dienen derhalve te worden aangepast. 

21. De Franse versie van de artikelen 273, 280, 286 en 291 gebruikt het woord « frais » 

als vertaling van « kosten ». Gezien de weinig duidelijke betekenis van het woord « frais », 

stelt de CREG voor om dit te vervangen door het woord « coûts ». 

 

6. TAKEN VAN DE CREG 

22. De taken van de CREG worden onder meer behandeld in de artikelen 159, §1, 204, 

§2, 226, 233, 234, 235, 239, §1, 246, §1, 252, §1, 257, §4, 267, §4 et 312, §5, van het 

voorstel. 

In het bijzonder voorzien de artikelen 239, 246, 252 en 257 van het voorstel dat de CREG de 

criteria bepaalt welke toelaten een billijke prijs respectievelijk voor de primaire, secundaire, 

en tertiaire reserves en voor regeling van de spanning te definiëren. 

Zoals reeds hierboven in paragraaf 15 vermeld betreffende het artikel 233, is de CREG van 

mening dat haar taak van toezicht en controle haar niet toelaten zich in te laten met de taken 

die onder de operationele bevoegdheid van de netbeheerder vallen. 
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Dientengevolge is de CREG van mening om in artikelen 239, §1, 246, §1, 252, §1 en 257, §4 

van het voorstel de bepaling door de CREG van de criteria te vervangen door de 

goedkeuring van deze criteria. 

23. De artikelen 239, §2, 246, §2, 252, §2, et 257, §2, van het voorstel voorzien de 

toepassing van de criteria voor de bepaling op individuele basis van de hoeveelheid aan 

reservevermogen te leveren door elke producent aan de netbeheerder in het geval de ter 

beschikking gestelde hoeveelheden niet voldoende zijn om de veiligheid, betrouwbaarheid of 

de efficiëntie te handhaven. De CREG is van mening dat deze criteria aan haar goedkeuring 

dienen te worden onderworpen en stelt bijgevolg voor de voornoemde artikelen te wijzigen. 

 
   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps Thomas Lekane Christine Vanderveeren 

Directeur Directeur Voorzitter 
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