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EXECUTIVE SUMMARY 

De CREG formuleert dit advies aangaande een wetsvoorstel ingediend door de heer Bert Wollants en 
de heer Egbert Lachaert, met betrekking tot de beslissingsbevoegdheid binnen het directiecomité 
van de CREG, op verzoek van de Commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

Het advies wil eerst en vooral het wetsvoorstel weer in zijn context plaatsen, met name ten opzichte 
van de huidige wettelijke situatie, wat toelaat een gebrek aan duidelijkheid in de toelichtingen bij en 
de motivering van het voorstel vast te stellen. Het blijkt eveneens dat het risico op 
machtsconcentratie, wat door de opstellers van het ontwerp opgeworpen wordt, niet ondersteund 
wordt door de beslissingsstatistieken van het directiecomité, aangezien de doorslaggevende stem 
van de voorzitter (bij staking van de stemming) sinds de aanstelling van de huidige leden van het 
directiecomité nooit gebruikt is moeten worden. 

Het advies gaat vervolgens in op de kwestie van de verenigbaarheid van het wetsvoorstel met de 
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, die door de Europese Commissie zodanig geïnterpreteerd 
worden dat aan de nationale regelgevende instantie de bevoegdheid toegekend wordt om zelf haar 
werkingsregels te bepalen, zonder tussenkomst van de politieke macht. 

De reorganisatie van de bevoegdheden binnen het directiecomité van de CREG in de loop van het 
mandaat van haar leden kan problematisch blijken als het tot gevolg heeft dat een van deze 
mandaten hierdoor voor een groot deel uitgehold zou worden; voor de CREG zou dit punt minstens 
in overweging genomen moeten worden in het kader van het onderzoek van het wetsvoorstel door 
de Commissie voor het Bedrijfsleven. 

Ten slotte haalt de CREG een aantal praktische moeilijkheden aan met betrekking tot de concrete 
uitvoering van het voorstel indien dit aangenomen zou worden. Ze wijst eveneens op verschillen 
tussen het door het wetsvoorstel nagestreefde doel en het verslag van de audit door het Rekenhof 
waarvan de CREG het voorwerp uitmaakte. 

Bij wijze van conclusie suggereert de CREG dat de regulerende instanties die behoren tot de federale 
staat overleg zouden plegen om gemeenschappelijke goede praktijken inzake governance en interne 
werking op te stellen. Deze toenadering is overigens een van de doelstellingen opgenomen in het 
regeerakkoord van 9 oktober 2014. 
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1. INLEIDING 

1. In een schrijven van 18 mei 2017 vroeg de voorzitter van de Commissie voor het Bedrijfsleven, 
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de 
Middenstand en de Landbouw van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (hierna de "Commissie 
voor het Bedrijfsleven") de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) om 
advies over het wetsvoorstel ingediend door de heer Bert Wollants en de heer Egbert Lachaert, met 
betrekking tot de beslissingsbevoegdheid binnen het directiecomité van de CREG (hierna het 
"wetsvoorstel")1. 

2. Artikel 23, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna de elektriciteitswet) en artikel 15/14, §2, van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna de 
"gaswet") belasten de CREG onder meer met een raadgevende taak ten behoeve van de openbare 
overheden inzake de organisatie en de werking van de elektriciteits- en de aardgasmarkt. In dit 
advies maakt de CREG gebruik van deze specifieke bevoegdheden, op verzoek van de Commissie 
voor het Bedrijfsleven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

3. Dit rapport werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd in zijn vergaderingen van 
15 en 19 juni 2017. 

 

  

                                                           

1 Parl. St., Kamer, zitting 2016-2017, nr. 54 2345/001. 
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2. DOEL EN DRAAGWIJDTE VAN HET WETSVOORSTEL 

4. Het wetsvoorstel heeft tot doel de elektriciteits- en gaswetten op twee punten te wijzigen. 
Enerzijds stellen de ontwerpers voor de bevoegdheden van de verschillende directies van de CREG te 
herorganiseren en te preciseren. Anderzijds wil het voorstel de beslissingsbevoegdheid binnen het 
directiecomité omkaderen. 

5. Artikel 25, §1, van de elektriciteitswet en artikel 15/15, § 2, van de gaswet bepalen dat de 
diensten van de CREG georganiseerd zijn in een voorzitterschap en drie directies: de directie voor de 
technische werking van de markt (hierna de "technische directie"), de directie voor de controle op de 
prijzen en de rekeningen (hierna de "directie prijzen") en de administratieve directie. In hun huidige 
opstelling verdelen de elektriciteits- en gaswet de verschillende aan de CREG toegewezen 
bevoegdheden gedeeltelijk onder de directies - maar het voorzitterschap krijgt geen enkele 
specifieke bevoegdheid toegekend. De meeste bevoegdheden van de instelling worden echter aan 
geen enkele directie toegekend2, wat een consensuele toewijzing en een transversaal beheer van de 
dossiers binnen het directiecomité bevordert. 

6. Het wetsvoorstel voorziet een aanzienlijk grotere verdeling van de bevoegdheden onder de 
directies, aangezien er maar 5 (van de 45) bevoegdheden niet specifiek toegewezen worden in de 
elektriciteitswet en 4 (van de 37) in de gaswet. Daarnaast, en niet verwaarloosbaar rekening 
houdend met de groeiende europeanisering van de elektriciteits- en gasmarkten, verduidelijkt dit 
voorstel dat de op dergelijke wijze toegewezen bevoegdheden ook "de Europese materies die ermee 
verband houden" omvatten. 

De Toelichtingen bij het wetsvoorstel geven hier volstrekt geen verantwoording voor. 

De volgende tabellen maken het mogelijk de draagwijdte van het wetsvoorstel te vatten: 

 Huidige elektriciteitswet Wetsvoorstel 
6 24 

6 12 

0 4 
3 0 0 

4
33 5 

                                                           

2 In de elektriciteitswet: 33 van de 45 bevoegdheden niet toegewezen; in de gaswet: 26 van de 37 bevoegdheden niet 
toegewezen. 
3 Het feit dat het voorzitterschap in de wet formeel geen enkele bevoegdheid toegewezen krijgt, betekent niet dat deze 

functie geen inhoud heeft. De functies van de voorzitter worden opgesomd in het huishoudelijk reglement van de CREG, 
waarvan artikel 4 stelt dat "De voorzitter ziet inzonderheid toe op: 
a) de voorbereiding en het onderzoek van de dossiers en de vragen die aan het directiecomité worden gericht, evenals op 
hun uiteenzetting voor het directiecomité; 
b) het notuleren van de vergaderingen van het directiecomité; 
c) de externe relaties met de Belgische autoriteiten en de buitenlandse of internationale instellingen; 
d) de coördinatie van de externe en interne communicatie van het directiecomité." 
Daarnaast vermeldde de oproep tot kandidaatstelling, met het oog op de aanstelling van de voorzitter en de leden van het 
directiecomité van de CREG, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012 dat de voorzitter "het eerste 
aanspreekpunt is voor de andere leden van het directiecomité en in staat is om visies vanuit juridische, technische of 
economische hoek te convergeren naar een sterke geïntegreerde visie via een multidisciplinaire aanpak. De voorzitter geeft 
leiding aan het directieteam […]. De voorzitter fungeert als gezicht en extern vertegenwoordiger van de organisatie en 
vormt het aanspreekpunt voor alle externe participanten op de energiemarkt en de overheden. […]." 
4 Hieronder bevindt zich de bevoegdheid van de CREG om "alle andere taken uit te voeren die haar door wetten en 
reglementen betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt worden toevertrouwd". 
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45 45 

Huidige gaswet Wetsvoorstel 

5 19 

4 11 

1 3 
5 0 0 

6
26 4 

38 38 

 

7. Anderzijds wil het voorstel de beslissingen binnen het directiecomité van de CREG omkaderen. 
Momenteel bepaalt de elektriciteitswet in artikel 24, §2, eenvoudigweg dat het directiecomité "een 
college is dat beraadslaagt volgens de gewone regels van beraadslagende vergaderingen". Er wordt 
voorgesteld aan deze bepaling toe te voegen dat "bij staking van de stemmen het bevoegd lid van het 
directiecomité een doorslaggevende stem heeft, overeenkomstig artikel 25, § 1." 

De gaswet, die momenteel geen enkele bepaling bevat die vergelijkbaar is met het voormelde artikel 
24, §2, van de elektriciteitswet, zou in dezelfde lijn aangevuld worden. 

8. Deze wijziging wordt in de Toelichtingen bij het wetsvoorstel gemotiveerd door het risico op 
machtsconcentratie die door de huidige opstelling van de elektriciteitswet mogelijk zou kunnen 
gemaakt worden - een risico dat aangetoond wordt tijdens een hoorzitting gehouden in de 
gemeenschappelijke vergadering van de Commissie voor het Bedrijfsleven en de subcommissie 
"Rekenhof". Volgens de opstellers van het wetsvoorstel: 

"Gelet op de verplichte pariteit tussen Nederlandstalige en Franstalige leden en het feit dat 
het directiecomité overeenkomstig artikel 24 van de wet betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt van 29 april 1999 bestaat uit een voorzitter en 3 andere leden, is een 
mogelijke concentratie van de beslissingsbevoegdheid reëel. " 

De door de opstellers van het wetsvoorstel aangeraden oplossing is om "meer gewicht te geven aan 

het lid van het directiecomité dat bevoegd is voor de materie in kwestie bij staking van de stemmen. 

Deze keuze kan gemotiveerd worden door het feit dat het betrokken lid het punt agendeerde en dus 

geacht wordt om het meest onderbouwde oordeel te vellen over de zaak in kwestie".  

3. DRAAGWIJDTE VAN DIT ADVIES 

9. Het is in geen geval aan het directiecomité van de CREG om zich uit te spreken over de 
wenselijkheid om de organisatie van bevoegdheden en van het wetsvoorstel in verband met de 
beslissingswijze binnen de CREG te wijzigen. Het door de Commissie voor het Bedrijfsleven 
gevraagde advies is hierdoor dan ook bijzonder delicaat, aangezien -door het ontbreken van een 
bepaling die de inwerkingtreding van de goed te keuren wet uitstelt- het wetsvoorstel de relaties 
tussen en de bevoegdheden van de leden van het directiecomité wiens mandaat lopende is wil 
wijzigen. 

Het huidige advies beperkt zich dan ook tot een analyse die zo feitelijk en objectief mogelijk poogt te 
zijn. 
                                                           

5 Zie voetnoot 3. 
6 Zie voetnoot 4. 
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4. ONDERZOEK VAN HET WETSVOORSTEL 

10. Dit advies behandelt achtereenvolgens de volgende punten: 

- de huidige organisatie van de beslissingswijze; 

- de verenigbaarheid van het wetsvoorstel met de bepalingen van het derde Europees 
energiepakket; 

- de mogelijke gevolgen die het wetsvoorstel zou hebben op de uitoefening van het 
mandaat van de directieleden; 

- de praktische problemen van het wetsvoorstel. 

4.1. HET WETSVOORSTEL TEN OPZICHTE VAN DE HUIDIGE 
ORGANISATIE VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ 

11. Zoals hierboven reeds vermeld, bepaalt artikel 24, §2, van de elektriciteitswet onder meer dat 
het directiecomité van de CREG "een college is dat beraadslaagt volgens de gewone regels van 
beraadslagende vergaderingen". 

Deze formulering werd enigszins verduidelijkt tijdens de voorbereidende werken van de wet van 29 
april 1999. Er werd inderdaad als volgt verduidelijkt: 

"Er wordt gepreciseerd dat het directiecomité beraadslaagt volgens de gewone regels van 
beraadslagende vergaderingen, volgens de geijkte uitdrukking (cf. artikel 67 [lezen: 63] 
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).  Daaruit volgt 
inzonderheid dat het directiecomité slechts beslissingen kan nemen indien de meerderheid 
van zijn leden aanwezig is, en dat zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. Het huishoudelijk reglement van de CREG7, dat gezamenlijk 
door het directiecomité en de algemene raad moet worden opgesteld, zal de wijze van 
beraadslaging van het directiecomité nader kunnen bepalen en aanvullen. "8 

12. Op basis van artikel 24, § 1, van de elektriciteitswet is het aan het directiecomité om zijn 
huishoudelijk reglement op te stellen. Na een wijziging van de elektriciteitswet op 8 januari 2012 
werd vastgelegd dat dit huishoudelijk reglement van de CREG ter informatie overgemaakt wordt aan 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

13. In zijn huidige versie bevat het huishoudelijk reglement van de CREG de volgende bepalingen 
over de beslissingswijze van het directiecomité: 

Art. 14. § 1. Het directiecomité beslist bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, 
komen de beslissingen tot stand bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. 

De stemming over een agendapunt gebeurt steeds op dezelfde vergadering als deze 
waarop gepoogd is een consensus te bereiken, indien het directiecomité dit zo beslist bij 
consensus. In het tegenovergestelde geval zal de stemming plaatsvinden op de 
eerstvolgende vergadering. 

§2. In het geval van een staking van stemmen over een bepaald agendapunt, wordt dit 
betreffende punt uitgesteld naar de eerstvolgende gewone vergadering van het 

                                                           

7 In de voorbereidende werken van de elektriciteitswet was er sprake van de “CRE” waarbij, aan de basis, enkel elektriciteit 

geviseerd werd. Gas (G) werd erna toegevoegd. 
8 Parl, St., Kamer, zitting 1998-1999, nr. 1933/1, p. 26. 
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directiecomité. Indien op deze eerstvolgende gewone vergadering opnieuw een staking 
van stemmen over hetzelfde agendapunt wordt vastgesteld, heeft de voorzitter een 
doorslaggevende stem. De voorzitter handelt in dit geval met de grootste voorzichtigheid. 

§ 3. In het geval van een staking van stemmen over een bepaald agendapunt dat niet naar 
de eerstvolgende gewone vergadering kan uitgesteld worden wegens gemotiveerde 
hoogdringendheid, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De voorzitter handelt in 
dit geval met de grootste voorzichtigheid. De hoogdringendheid dient gemotiveerd te 
worden in het proces-verbaal van de vergadering." 

14. Uit het voorgaande blijkt dat het risico op machtsconcentratie binnen het directiecomité van 
de CREG -als het al bestaat-, waarop de opstellers van het wetsvoorstel wijzen, niet voortvloeit uit 
"de verplichte pariteit tussen Franstalige en Nederlandstalige leden", maar uit het feit dat het 
huishoudelijk reglement van de CREG een doorslaggevende stem toekent aan de voorzitter. In dit 
opzicht dient opgemerkt te worden dat enerzijds het taalevenwicht tussen de leden van het 
directiecomité nergens in de elektriciteitswet wordt opgelegd en9 anderzijds dat de premisse van de 
opstellers van het wetsvoorstel, dat het namelijk het taalevenwicht is dat het risico op 
machtsconcentratie doet ontstaan, fout is, aangezien een directeur uit eenzelfde taalgroep als de 
voorzitter zich bij een stemming over een agendapunt even goed in de minderheid kan bevinden 
(ongeacht of de voorzitter gebruik maakt van zijn doorslaggevende stem).   

Onder deze omstandigheden en gezien het ontbreken in de Toelichtingen bij het wetsvoorstel van 
enige verwijzing naar het huishoudelijk reglement van de CREG en de doorslaggevende stem van de 
voorzitter, is de bestaansreden van het wetsvoorstel moeilijk te begrijpen. 

15. De CREG merkt daarnaast op dat, in tegenstelling tot het wetsvoorstel, het huishoudelijk 
reglement van de CREG voor de voorzitter een aantal regels voorziet voor het gebruik van zijn 
doorslaggevende stem: deze mag deze stem enkel uitbrengen - met " de grootst mogelijke 
voorzichtigheid"10 – nadat het agendapunt waarvoor er een staking der stemmen was werd 
uitgesteld naar de eerstvolgende gewone vergadering van het directiecomité en indien er dan 
opnieuw een staking der stemmen werd vastgesteld. Als het agendapunt wegens hoogdringendheid 
niet kan uitgesteld worden, mag de voorzitter rechtstreeks gebruik maken van zijn doorslaggevende 
stem, maar moet de hoogdringendheid gemotiveerd worden in het proces-verbaal van de 
vergadering. 

Dergelijke modaliteiten, die tot doel hebben de besluitvorming binnen het directiecomité te 
omkaderen en een ongepast gebruik van de doorslaggevende stem te vermijden, worden niet 
voorzien in het wetsvoorstel, waardoor het principe van consensus binnen het directiecomité, dat 
vermeld staat in artikel 14 van het huishoudelijk reglement en waarvan het wetsvoorstel 
klaarblijkelijk niet wil afwijken, mogelijk wordt ondermijnd. 

16. Ten slotte dient benadrukt te worden dat sinds de infunctietreding van de huidige leden van 
het directiecomité van de CREG (in september 2013) de voorzitter nooit zijn doorslaggevende stem 
heeft moeten gebruiken. 

 

 

 

                                                           

9 Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat, volgens het commentaar op het artikel in de voorbereidende 
werkzaamheden van de wet van 29 april 1999 "overeenkomstig de geldende regels bij de samenstelling van het 
directiecomité de taalpariteit in acht zal worden genomen."(Parl. St., Kamer, zitting 1998-1999, nr. 1933/1, p. 26. 
10 Volgens de bewoordingen van artikel 14, § 2, van het huishoudelijk reglement. 
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4.2. VERENIGBAARHEID VAN HET WETSVOORSTEL MET DE 
BEPALINGEN VAN HET DERDE EUROPEES ENERGIEPAKKET 

17. Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel is de beslissingswijze van het directiecomité 
van de CREG te omkaderen. Deze wordt momenteel geregeld door het huishoudelijk reglement van 
de CREG.  

18. Naar aanleiding van de goedkeuring van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG heeft de 
Europese Commissie een interpretatieve nota gepubliceerd betreffende de bepalingen die 
betrekking hebben op de nationale regulerende instanties 11. Met betrekking tot de bepaling van de 
richtlijnen die stelt dat de nationale regulerende instantie "juridisch gescheiden en functioneel 
onafhankelijk is van enige andere publieke of particuliere entiteit", oordeelde de Europese Commissie 
dat:  

"Legally distinct means that the NRA must be created as a separate and distinct legal 
entity from any Ministry or other government body. This provision is closely linked to the 
requirement that the NRA should be able to take autonomous decisions. Obviously, the 
NRA will have to be created in accordance with the constitutional and administrative rules 
of each Member State insofar as they are consistent with European Union law. 
Notwithstanding national administrative rules, it is the sole responsibility of the NRA to 
determine how it operates and is managed, including staffing-related matters. These 
provisions thus seem to rule out any hierarchical link between the NRA and any other body 
or institution." (De CREG onderlijnt.) 

Daarnaast heeft de Commissie zijn interpretatie verduidelijkt in een andere passage van de nota, 
waar ze aangeeft dat "The NRA must also carry out its tasks in a transparent manner. In the view of 
the Commission’s services this mean first that the NRAs must adopt and publish their rules of 
procedure. These should include at least procedures for decision making. […]". 

19. Bij de omzetting van deze richtlijnen naar Belgisch recht voorzag het voorontwerp van wet 
aanvankelijk dat het huishoudelijk reglement van de CREG ter goedkeuring moest voorgelegd 
worden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De afdeling wetgeving van de Raad van State 
heeft zich hier echter tegen verzet, op basis van de volgende overwegingen: 

"In principe kan een huishoudelijk reglement enkel louter praktische bepalingen bevatten 
inzake de interne organisatie of de werking van een instelling of een dienst. Het gaat dan 
ook om een tekst die de CREG zelfstandig moet kunnen vaststellen, onafhankelijk van enig 
politiek orgaan, overeenkomstig artikel 35, §5, 1e alinea, 5, a), van richtlijn 2009/72/EG 
[…]"12 

Ten gevolge van dit advies heeft het ontwerp van de omzettingswet deze eis tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement door de Kamer van Volksvertegenwoordigers laten vallen13. 

20. Er dient vastgesteld te worden dat het onderzochte wetsvoorstel de ambitie heeft om deels de 
beslissingswijze binnen de nationale regulerende instantie te regelen en tegelijkertijd het 
directiecomité de mogelijkheid te ontnemen deze te organiseren. In die zin regelt het wetsvoorstel 

                                                           

11 European Commission, 22 January 2010, Commission Staff Working Document, “Interpretative note on directive 2009/72 
concerning common rules for the Internal market in electricity and on directive 2009/73 concerning common rules for the 
internal market in natural gas – The regulatory authorities”: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf (hierna, de 
"Interpretatieve nota van de Europese Commissie”). 
12 Parl. St., Kamer, zitting 2010-2011, n° 53 1725/1, blz. 310-311  
13 Parl. St., Kamer, zitting 2010-2011, n° 53 1725/1, blz. 71  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
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een materie die de Interpretatieve nota van de Europese Commissie beschouwt als een exclusief 
voorrecht van de nationale regulerende instantie, op basis van haar onafhankelijkheid.  

Er zou zeker opgeworpen kunnen worden dat de Interpretatieve nota van de Commissie een 
extensieve interpretatie geeft aan de eis tot onafhankelijkheid van de nationale regulerende 
instanties. Er moet echter benadrukt worden dat deze Nota reeds in overweging genomen en 
gebruikt werd door het Grondwettelijk Hof in de arresten die de conformiteit van de nationale 
wetgevingen met Europese richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG onderzochten14.  

De CREG concludeert dan ook dat in dit opzicht er een risico bestaat dat het wetsvoorstel in strijd zou 
bevonden worden met de Europese richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG. 

4.3. INVLOED VAN HET WETSVOORSTEL OP DE UITOEFENING VAN DE 
LOPENDE MANDATEN 

21. Krachtens artikel 24, § 2, van de elektriciteitswet worden de voorzitter en de andere leden van 
het directiecomité van de CREG benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Er werd 
reeds geoordeeld15 dat de leden van het directiecomité van de CREG hierdoor een statutaire relatie -
dit wil zeggen eenzijdig- en geen contractuele relatie hebben met de autoriteit die ze benoemd 
heeft. 

22. In de regel laat het beginsel van de veranderlijkheid de eenzijdige wijziging van de situatie van 
de openbare ambtenaar omwille van de noden van de dienst toe, zonder dat deze ambtenaar "een 
verworven recht kan inroepen om zijn statuut en de voordelen die het hem verschaft te behouden "16. 
Juridisch gezien verhindert niets de autoriteit – in dit geval de wetgever - dus om de voorwaarden 
voor de uitoefening van het mandaat van lid van het directiecomité van de CREG te wijzigen, 
bijvoorbeeld door in de loop van het mandaat hun respectievelijke bevoegdheden te wijzigen. 

23. Hoewel de overheid dus de mogelijkheid heeft de voorwaarden voor de uitoefening van de 
tewerkstelling in kwestie te wijzigen, mag ze deze echter hierdoor niet volledig uithollen. Er dient, 
om het respect voor dit principe te waarborgen, onder meer rekening gehouden te worden met de 
bevoegdheden van de ambtenaar zoals die voortvloeien uit de wet of de regelgeving, met de 
functiebeschrijving in de oproep tot kandidaatstelling17, etc. Betreffende de wedertewerkstelling van 
ambtenaren oordeelde de Raad van State bijvoorbeeld dat de wedertewerkstelling van een 
ambtenaar in een bestaande tewerkstelling moet overeenstemmen met zijn graad. "Dit betekent dat 
de taken die deze ambtenaar concreet opgelegd krijgt overeen moeten stemmen met de 
verantwoordelijkheden die hij normaal gezien op basis van zijn graad op zich moet nemen. […] Het 
door de betrokkene uitgevoerde werk moet overeenstemmen met de graad die hij voordien had en 
met de verantwoordelijkheden die hij voordien uitoefende."18 

24. Rekening houdend met de persoonlijke aspecten van de discussie heeft de CREG niet de 
intentie in dit advies de invloed te onderzoeken die het wetsvoorstel, indien het aangenomen zou 
worden, zou kunnen hebben op het lopende mandaat van elk lid van het directiecomité; ze beperkt 
zich ertoe aan te geven dat er hierdoor moeilijkheden zouden kunnen ontstaan, als aangetoond 
wordt dat een van de functies in kwestie hierdoor elke inhoud zou verliezen. 

                                                           

14 G.H., arrest nr. 117/2013, van 7 augustus 2013, punt B.11.3.; arrest nr. 71/2016 van 25 mei 2016, punt B.7. 
15 Zie met name Arbh. Brussel, 15 mei 2009, arrest 51225, onuitgegeven. 
16 E. GILLET, "La nature juridique de la relation entre l’administration et son agent", in Précis de fonction publique, Brussel, 
Bruylant, 1994, pp. 11-12. Zie bijvoorbeeld RvS, arrest nr. 90.289 van 18 oktober 2000, in de zaak Moreau. 
17 Voor de leden van het directiecomité van de CREG werd de oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad  van 26 juli 2012. 
18 P. BOUCQUEY, "Les différents régimes de statut précaire", A.P.T., 2005/3-4, pp. 193 en volgende, in het bijzonder 199. 
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4.4. PRAKTISCHE GEVOLGEN VAN HET WETSVOORSTEL 

25. Het wetsvoorstel wil een doorslaggevende stem toekennen "aan het bevoegd lid van het 
directiecomité", verwijzend naar de bevoegdheden die respectievelijk toegewezen worden door 
artikel 25, § 1, van de elektriciteitswet en artikel 15/15, §§ 2 en 3 van de gaswet. Volgens de 
Toelichtingen bij het wetsvoorstel "kan deze keuze gemotiveerd worden door het feit dat het 
betrokken lid het punt agendeerde en dus geacht wordt om het meest onderbouwde oordeel te vellen 
over de zaak in kwestie". 

26. Het is van belang in te schatten welke effecten een dergelijke wijziging zou kunnen hebben in 
de praktijk, met name de problemen met betrekking tot het bepalen van de bevoegde directeur. 

Zoals de tabellen in bovenstaand nr. 7 aantonen, worden bepaalde bevoegdheden van de CREG in 
het wetsvoorstel aan geen enkele directie toegewezen; dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
bevoegdheid inzake de monitoring van de elektriciteits- en aardgasmarkten of de -zeer uitgebreide- 
bevoegdheid om onderzoek en studies uit te voeren met betrekking tot deze markten, op eigen 
initiatief of op verzoek van de minister. Het wetsvoorstel bepaalt niet welk lid van het directiecomité 
een doorslaggevende stem krijgt bij staking van stemmen over een agendapunt dat betrekking heeft 
op deze niet-specifiek toegewezen bevoegdheden. 

Hetzelfde probleem kan zich voordoen bij bevoegdheden die aan de CREG werden toegewezen door 
een andere wetgeving19 dan de elektriciteits- en gaswet, of in de hypothese van een wijziging van de 
elektriciteits- en gaswet waardoor aan de CREG een nieuwe bevoegdheid toegewezen zou worden 
zonder dat deze uitdrukkelijk aan een directie wordt toegewezen. 

Ten slotte moet men zich bewust zijn van het feit dat in de praktijk een agendapunt van het 
directiecomité onder de bevoegdheid van meerdere directies kan vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
voor studies, onderzoeken en verslagen die de CREG uitvoert op eigen initiatief of op verzoek van de 
minister, en die volgens de elektriciteits- en gaswet betrekking kunnen hebben op elk onderwerp in 
verband met de elektriciteits- of aardgasmarkt20. In dit kader kunnen, in functie van de aard van de 
studie, de onderzoeken of het verslag, meerdere directies betrokken zijn bij de opstelling ervan, 
zodat dit punt door meer dan een directeur voorgesteld zal worden aan het directiecomité. In een 
dergelijke situatie geeft het wetsvoorstel evenmin een oplossing bij staking van stemmen over het 
punt in kwestie. 

27. In dit opzicht lijkt het niet onnuttig te verwijzen naar het verslag van de audit die het Rekenhof 
in november 2015 uitvoerde van de CREG en dat met name het volgende vermeldt: 

"De indeling in drie directies en de toewijzing van de taken zijn in de wet vastgelegd. In de 
praktijk heeft deze indeling geleid tot verkokering. In het verleden zou dat tot spanningen 
tussen directies hebben geleid, waarbij soms een verbod van communicatie tussen 
medewerkers van verschillende directies bestond. In haar strategisch plan van 12 juni 2014 
heeft de CREG de verkokering van de drie directies als een zwakte geïdentificeerd. Sinds 
2014 wordt, met behoud van de taakverdeling, gewerkt aan een betere samenwerking en 
communicatie tussen de directies. Zo is er de ambitie ieder punt op de agenda van het 
directiecomité door minstens twee directies samen te laten aanbrengen en onderbouwen, 
zodat in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met raakvlakken,  aangezien ieder 
dossier in bepaalde mate juridische, technische en prijsaspecten bevat."21 

                                                           

19 Zie bijvoorbeeld de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen, art. 14, § 8. 
20 Elektriciteitswet, art. 23, § 2, lid 2, 2°; gaswet, art. 15/14, § 2, lid 2, 2°. 
21 Rekenhof, Verslag van 12 november 2015 betreffende de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, 
beschikbaar op www.ccrek.be), p. 56. 

http://www.ccrek.be/
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Het Rekenhof concludeert inzake dat "een betere interne communicatie nodig is om de verkokering 
van de directies tegen te gaan"22. 

28. Uit het voorgaande blijkt dat het wetsvoorstel het risico op onophoudelijke problemen binnen 
het directiecomité van de CREG inhoudt, om te weten welke directeur beschouwd moet worden als 
bevoegd in de zin van de wet en op basis hiervan over een doorslaggevende stem beschikt; het 
wetsvoorstel stelt daarnaast geen mechanisme voor om een eventuele blokkering op te heffen. 

Het systeem voorzien in het huidige huishoudelijk reglement, op basis waarvan het de voorzitter is 
die bij staking van stemmen over een doorslaggevende stem beschikt, lijkt vanuit dit oogpunt meer 
zekerheid te bieden, aangezien het tenminste duidelijk is. 

5. SYNERGIE MET DE ANDERE FEDERALE 
REGULATOREN 

29. Een vergelijking van de werkings- en beslissingswijzen van de verschillende federale 
regulatoren (voor energie, telecommunicatie, spoorwegtransport en mededinging) toont aan dat 
deze onderling niet verwaarloosbare verschillende vertonen. 

Elke regulator heeft dan ook zijn eigen specifieke kenmerken, die onder meer verband houden met 
zijn voorgeschiedenis en met de Europese wetgeving waaronder hij valt.  

30. Het Regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt echter het volgende:  

"Een gezonde concurrentie op de markt impliceert eveneens dat de regulatoren efficiënt 
werken en samenwerken. Hun bevoegdheden zullen worden geëvalueerd met het oog op 
synergiën en versterking van hun werking. […]"23 

Om deze gevraagde toenadering tussen de verschillende regulerende federale instanties te concre-
tiseren, is de CREG bereid, op vraag van de Commissie Bedrijfsleven - onverminderd elke andere 
maatregel die de regering of de federale wetgever zou kunnen overwegen- overleg te organiseren 
met deze instanties met het oog op een identificatie van goede praktijken inzake governance en de 
wenselijke verbeteringen op vlak van de werking en de besluitvorming binnen deze instellingen.  

 

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

              

Koen LOCQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitter van het Directiecomité 

                                                           

22 Ibid., p. 61 
23 Regeerakkoord van 9 oktober 2014, p. 130. 
(http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf) 

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf

