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I. Procedure: Opdrachten en termijnen

1. Inleiding

 Het wetsontwerp voorziet in :

- 2 grote perioden: 2017-2019 & 2020-2026

- 3 types opdrachten:
 Eenmalig: In 2020 de methodologie opstellen tot 

vastlegging van de modaliteiten van de vaststelling van de 

vaste en variabele kosten.

 Jaarlijks: Elk jaar vanaf 2017 een advies betreffende de 

winstmarge van de industriële productie van elektriciteit 

door middel van splijting van kernbrandstoffen overmaken 

aan de minister en de AD Energie;

 Driejaarlijks:
• Het op basis van de methodologie berekende resultaat van de 

vaststelling van de vaste en variabele kosten overmaken aan 

de minister en de AD Energie;

• Een advies over de bepaling van het jaarlijks minimumbedrag

van de repartitiebijdrage overmaken aan de minister en de AD 

Energie;
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I. Procedure: Opdrachten en termijnen

2. Nucleaire repartitiebijdrage voor 2020 tot 2026

A. Methodologie opstellen: eenmalig voor 6 jaar
• Moeilijkheden bij de termijnen voor het opstellen van de methodologie door 

de CREG (enkel vanaf 2020)

• Ontbreken van een termijn voor het indienen van het voorstel door de 

bijdrageplichtigen

• Quid bij gebrek aan voorstel of als bijdrageplichtigen en CREG niet 

akkoord gaan

B. Resultaat van de vaststelling van de vaste en variabele 

kosten overmaken

• Geen uitdrukkelijk voorziene termijnen voor de uitoefening van deze 

opdracht

• Jaarlijkse verplichting om gegevens voor 30/3 over te maken geldt enkel 

vanaf 2020  voor 2020-2021-2022 : korte termijn van 3 maanden voor de 

analyse van de kosten + gegevens 2017, 2018 en 2019 onmiddellijk na 

verlopen jaar ontvangen want dit zal nadien ook het geval dienen te zijn
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I. Procedure: Opdrachten en termijnen

C. Advies over het jaarlijks minimumbedrag overmaken 

• Geen vaste termijn in het wetsontwerp om het advies te geven

• Memorie van toelichting: “De CREG communiceert iedere drie jaar, ten 

laatste op 30 juni van het betrokken jaar [...] haar advies [...]” (p. 16) MAAR

om het jaarlijks minimumbedrag te berekenen voorzien de bijlagen: 

 Afdeling 1: de inkomsten(n-1) = berekend cf. afdeling 4;

 Afdeling 4: Px(n-1)Fwd-1 is gebaseerd op noteringen gepubliceerd tot 

op 30 juni, deze van 30 juni inbegrepen

D. Advies over de winstmarge overmaken

• Om de kosten te kunnen berekenen, moet men over volgende zaken 

beschikken:

 de methodologie; en

 het resultaat van de vaststelling van de vaste en variabele kosten

 Het gebrek aan vastgestelde termijnen voor de andere elementen vanaf 2020 

kan voor moeilijkheden zorgen



Tijdslijn voor 2020

I. Procedure: Opdrachten en termijnen
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II. Beroepsmogelijkheden

Mogelijkheid om beroep in te stellen bij het Hof van beroep tegen de

beslissingen van de CREG, met name:

 de methodologie tot vastlegging van de modaliteiten van de

vaststelling van de vaste en variabele kosten;

 het resultaat van de driejaarlijkse vaststelling van de vaste en

variabele kosten.

Maar,

• Indiening beroep is niet schorsend;

• Schorsing bekomen van de beslissing is zeer onwaarschijnlijk

(financieel nadeel = herstelbaar).

Dus,

• Bron van risico op verschillende, gelijktijdige en gekruiste

procedures gezien het cascadesysteem dat door het wetsontwerp is

uitgewerkt  risico voor de naleving van het wettigheidsbeginsel en

het jaarlijks karakter van de repartitiebijdrage
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III. Onderzoeksbevoegdheden

De elektriciteitswet voorziet drie onderzoeksbevoegdheden in het kader 

van de opdrachten van de CREG:

(1) Een eenvoudige informatieaanvraag met de mogelijkheid om de 

rekeningen ter plaatse te controleren (art. 26, §1)

(2) Voor sommige opdrachten een aan voorwaarden onderworpen 

informatieaanvraag met de mogelijkheid om ter plaatse te gaan om 

alle informatie, documenten nodig voor de uitoefening van haar 

opdracht te raadplegen (art. 26, §1 bis)

(3) Voor sommige zeer specifieke opdrachten, een onderzoek gevoerd 

door de leden van de CREG met de hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie (art. 30 bis, § 3)

Het wetsontwerp voorziet in geen van deze drie mogelijkheden :

• Geen controle ter plaatse ( op zijn minst voor de rekeningen )

• de “bijzondere” opdracht beperkt zich tot de controle van de vaste 

en variabele kosten
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IV. Verduidelijking van de berekeningscomponenten

De kosten voor de nucleaire voorzieningen voor de ontmanteling 

en de herziening ervan mogen geen deel uitmaken van de vaste 

en variabele kosten (rechtstreeks, noch onrechtstreeks)

• Overeenstemming van de leden 16, 18 en 23
• “…houdt geen rekening, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, 

met de kosten verbonden aan de herziening van de nucleaire 

voorzieningen…” (lid 16)

• “…houdt geen rekening, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, 

met de kosten verbonden aan de herziening van de nucleaire 

voorzieningen…” (lid 18)

• “…hernemen geen enkele kost die verband houdt met de nucleaire 

voorzieningen en met hun herziening…” (lid 23)


