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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) formuleert hierna een advies 
over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de 
goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas. 

De CREG heeft hiervoor op 17 maart 2021 via mail een adviesaanvraag ontvangen van de kabinetchef 
van de minister van Energie.  

Het onderhavige advies bevat drie delen. Het eerste deel bevat de rechtsgrond van het advies. Het 
tweede deel bevat de opmerkingen van de CREG over het ontwerp van koninklijk besluit. In het derde 
deel volgt de conclusie. 

Dit advies werd door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 18 maart 2021 
goedgekeurd. 

1. WETTELIJKE BASIS 

1. Op 11 maart 2021 werd er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet gestemd tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot 
wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme 
in te stellen. 

2. Deze wet voegt in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(hierna de "elektriciteitswet") onder meer artikel 7undecies, § 13 toe dat luidt als volgt: 

"§ 13. Met uitzondering van het toezicht op de naleving van de verplichtingen bedoeld in 
paragraaf 14, wordt het toezicht op de goede werking van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme toevertrouwd aan de commissie, die daartoe over de 
bevoegdheden beschikt die haar bij deze wet zijn toegekend. In dit verband gaat de 
commissie met name na of de prekwalificatieprocedures, de veilingen en de transacties op 
de secundaire markt regelmatig zijn en of er geen sprake is van concurrentieverstorend 
gedrag of oneerlijke handelspraktijken. Onverminderd de leden 2 tot en met 5, kan de 
Koning, na advies van de commissie, de modaliteiten van deze controle bepalen, in het 
bijzonder de modaliteiten die de commissie in staat stellen een persoon aan te wijzen die in 
zijn naam en voor zijn rekening taken op het gebied van toezicht en rapportering uitvoert.  

Elke marktmanipulatie in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme is verboden. 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder marktmanipulatie verstaan: 

1° het uitbrengen van een bod of biedingen, of het nalaten van deelname aan een veiling en 
tegelijk het nalaten van het verrichten van een “opt-out”-kennisgeving bedoeld in paragraaf 
10, voorlaatste lid, of het overmaken van enige andere informatie aan de netbeheerder of 
enige andere persoon, of het ondernemen van enige actie, of het afzien van enige actie die: 

a) onjuiste of misleidende informatie geeft of waarschijnlijk zal geven over het aanbod, de 
vraag of de prijs van de op een veiling of op de secundaire markt verhandelde capaciteit;  

b) de prijs die wordt toegekend aan een capaciteit in het kader van een veiling of het bedrag 
van een transactie op een veiling of op de secundaire markt door toedoen van een of meer 
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in onderling overleg handelende personen op een kunstmatig niveau vaststelt of tracht vast 
te stellen, tenzij de betrokken persoon aantoont dat zijn beweegredenen gerechtvaardigd 
en in overeenstemming zijn met de gebruikelijke marktpraktijken; of  

c) een oneigenlijke constructie of enige andere vorm van bedrog of misleiding gebruikt of 
tracht te gebruiken die onjuiste of misleidende signalen geeft of kan geven met betrekking 
tot het aanbod van of de vraag naar capaciteit op een veiling of op de secundaire markt of 
de veilingprijs van een veiling of het bedrag van een transactie op een veiling of op de 
secundaire markt; of,  

2° de verspreiding van informatie via de media, met inbegrip van internet, of via andere 
kanalen, die onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met 
betrekking tot het aanbod, de vraag of de waarschijnlijke prijs van de capaciteit op een 
veiling of transactie op de secundaire markt geeft of kan geven, waarvan de persoon die 
deze informatie heeft verspreid, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of 
misleidend was.  

Wanneer zij een dergelijke marktmanipulatie vaststelt, kan de commissie de in artikel 31 
bedoelde maatregelen op de betrokken persoon toepassen.  

De netbeheerder en de capaciteitshouders en -leveranciers melden elk vermoeden van 
marktmanipulatie, concurrentieverstorend gedrag of oneerlijke handelspraktijken op eigen 
initiatief aan de commissie. ” 

3. In uitvoering van deze bepaling werd een koninklijk besluit voorbereid waarvoor het kabinet een 
advies aan de CREG heeft gevraagd in overeenstemming met het voormelde artikel 7undecies, § 13. 

2. ONDERZOEK 

2.1. VOORAFGAANDE OPMERKING 

4. Naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen werd een opvolgingscomité van het CRM opgericht 
om de implementatie van deze wet te verzekeren. Dit opvolgingscomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de AD Energie van de FOD Economie, de netbeheerder Elia, de CREG en het 
kabinet van de minister van Energie. 

5. Op vraag van het opvolgingscomité heeft de CREG in maart 2020 een voorstel van koninklijk 
besluit geformuleerd over de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het CRM. Na 
overleg over de tekst binnen het opvolgingscomité is dit voorstel het koninklijk besluit geworden 
waarover een advies aan de CREG werd gevraagd.  

2.2. ARTIKEL 2 

6. Artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dat “de commissie zich er met name 
van [vergewist] dat elke pre-veiling, elke prekwalificatieprocedure opgestart voor een veiling, elke 
veiling en elke transactie op de secundaire markt plaatsvindt overeenkomstig de wet van 29 april 1999, 
de besluiten tot uitvoering van deze wet en de werkingsregels.” (onderlijnd door de CREG). 
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7. Er dient te worden vastgesteld dat de Nederlandse tekst van artikel 7undecies, § 13 van de 
elektriciteitswet zoals gestemd op 11 maart 2021, in tegenstelling tot de Franse tekst, niet uitdrukkelijk 
het toezicht van de CREG op de preveilingen vermeldt  (“In dit verband gaat de commissie met name 
na of de prekwalificatieprocedures, de veilingen en de transacties op de secundaire markt regelmatig 
zijn en of er geen sprake is van concurrentieverstorend gedrag of oneerlijke handelspraktijken.”)  De 
opsomming in deze zin van de toezichtsopdrachten van de CREG is wel niet beperkend (“notamment” 
/ “met name”). Om twijfel over de verenigbaarheid van artikel 2 uit het ontwerp en artikel 7undecies, 
§ 13 van de elektriciteitswet over de reikwijdte van de toezichtsbevoegdheid van de CREG te vermijden 
zou de Nederlandse tekst van deze bepaling moeten afgestemd worden op de Franse tekst. 

2.3. ARTIKEL 3 

8. Artikel 3 van het ontwerp van besluit voorziet het volgende: “de commissie [vervult] haar 
opdracht om toe te zien op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme volgens de 
bepalingen van de wet van 29 april 1999, met name de artikelen 7undecies, § 13, 23bis, 26, § 1ter en 
31.”.  

9. Aangezien de wet die op 11 maart 2021 gestemd is eveneens artikel 30bis, § 3 van de 
elektriciteitswet wijzigt om de officiers van gerechtelijke politie van de CREG de bevoegdheden toe te 
kennen die door deze bepaling voorzien zijn in het kader van het toezicht op de goede werking van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme zou deze bepaling volgens de CREG moeten toegevoegd worden 
aan de opsomming uit het ontworpen artikel. 

2.4. ARTIKEL 4 

10. Volgens artikel 4, § 1 van het ontwerpbesluit kan de commissie om zijn controleopdracht goed 
te kunnen uitvoeren ”zich laten bijstaan door een Auditor van de capaciteitsmarkt, onafhankelijk van 
elke capaciteitshouder, aangesteld voor een periode van maximaal drie jaar”. 

11. Het concept “capaciteitshouder” wordt door de elektriciteitswet (art. 2, 74°) gedefinieerd als 
“iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die capaciteit kan aanbieden, individueel of op 
geaggregeerde wijze”. De CREG vraagt zich af of het niet beter zou zijn de 
onafhankelljkheidsverplichting uit te breiden zodat ze eveneens ondernemingen van financiële 
diensten, consultants, enz. dekt die verband houden met capaciteitshouders en dan ook te eisen dat 
de auditor van de capaciteitsmarkt onafhankelijk is van “elke persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks deelneemt aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme”. 

12. Gezien de opdrachten die worden toegekend aan de auditor van de capaciteitsmarkt (onder 
andere de controle van de preveilingen, de prekwalificatie, de veilingen en de secundaire markt) is het 
evident dat deze auditor ook onafhankelijk van de netbeheerder moet zijn. Dit zou zeker moeten 
worden toegevoegd aan het dispositief van het ontwerpbesluit. 

13. Er wordt vermeld dat de auditor van de capaciteitsmarkt handelt “in naam en voor rekening van 
de commissie en handelt onder haar toezicht”. De CREG vraagt zich af of deze formulering niet indruist 
tegen en onverenigbaar is met artikel 7undecies, § 13 van de elektriciteitswet. Gezien de opdrachten 
van de auditor lijkt het vanzelfsprekend dat die zich de bevoegdheden die aan de commissie zijn 
toegekend door de elektriciteitswet en het ontworpen besluit niet mag toe-eigenen. De wet preciseert 
trouwens dat de CREG, om haar toezichtsopdracht tot een goed einde te brengen, een persoon kan 
aanduiden die enkel belast is met de uitvoering van taken op het gebied van toezicht en rapportering. 
De auditor zal dan ook in geen enkel geval werken in naam en voor rekening van de CREG zodat dit 
element zou moeten worden geschrapt. 
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14. Paragraaf 2 van artikel 4 voorziet eveneens dat het ontwerp van bestek voor de aanstelling van 
de auditor van de capaciteitsmarkt voorwerp moet uitmaken van een voorafgaand overleg met de 
netbeheerder. Gezien de opdrachten toegekend aan de auditor van de capaciteitsmarkt ten aanzien 
van deze netbeheerder vindt de CREG dat dit voorafgaand overleg niet opportuun is. 

2.5.   ARTIKEL 14 

15. Artikel 14 verleent de commissie en de auditor van de capaciteitsmarkt toegang tot de software 
en de informaticaplatformen die de netbeheerder gebruikt in het kader van de preveilingen, 
prekwalificatieprocedures, veilingen en de secundaire markt. Het 2de lid voorziet immers het volgende: 
“Deze toegang, die impliceert dat de gegevens uitgelezen kunnen worden en gekopieerd en verwerkt 
kunnen worden, leidt echter niet tot het ontstaan van noch tot de overdracht van een gebruiksrecht, 
eigendomsrecht of enig ander recht op deze platformen, software en dossiers dan degene die strikt 
noodzakelijk zijn voor de in dit besluit beschreven doeleinden”. 

16. Volgens de CREG lijkt deze bepaling gedeeltelijk tegenstrijdig omdat de uitlezing en de 
mogelijkheid om de gegevens te kopiëren en te verwerken, volgens haar, een gebruiksrecht van deze 
informaticatools inhoudt. De regel dat deze toegang niet leidt tot het ontstaan van een gebruiksrecht 
zou dan ook geschrapt moeten worden, maar er zou verduidelijkt moeten worden dat het 
gebruiksrecht enkel kan uitgeoefend worden in het kader van de uitoefening, door de auditor, van de 
opdrachten uit het ontwerpbesluit. 

2.6. ARTIKEL 16 

17. Artikel 16 bepaalt het volgende: “Iedere capaciteitshouder of capaciteitsleverancier stelt aan de 
commissie en desgevallend, de Auditor van de capaciteitsmarkt gratis en binnen een passende termijn 
vastgelegd in de aanvraag, die niet minder dan  tien werkdagen kan bedragen, alle informatie ter 
beschikking die hen in staat stelt hun opdrachten te vervullen. ”.  

18. Deze bepaling moet meer aansluiten bij artikel 26, § 1ter van de elektriciteitswet die voortaan 
het volgende bepaalt: 

“In het kader van de artikelen 3, 4 en 5 van de Verordening (EU) nr. 1227/2011, en van artikel 
7undecies, § 13, en desgevallend, artikel 7duodecies van deze wet, beschikt de commissie 
over de bevoegdheid om binnen een redelijke termijn informatie op te vragen aan alle 
betrokken natuurlijke of rechtspersonen, de bevoegdheid om een bezoek ter plaatse te 
brengen, waarbij zij alle informatie en documenten kan raadplegen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de taken die haar op grond van bovengenoemde bepalingen zijn 
toevertrouwd, en deze in voorkomend geval kan kopiëren, alsook over de bevoegdheid hen 
op te roepen en te horen, op voorwaarde dat zij haar verzoek motiveert en dat dit verzoek 
aansluit op het kader en het doel van haar onderzoek.” (onderlijnd door de CREG) 

19. Volgens de CREG moet de CREG volgens de voormelde bepaling interpreteren wat er moet 
worden verstaan onder “redelijke termijn” zodat de bepaling, in artikel 16 van het ontwerp van besluit, 
van een minimale termijn van tien werkdagen om de opgevraagde informatie te ontvangen niet in 
overeenstemming lijkt te zijn met het voormelde artikel 26, § 1ter van de elektriciteitswet. 

20. Men moet zich ook afvragen of deze bepaling de bevoegdheid van de auditor van de 
capaciteitsmarkt om gegevens op te vragen niet impliciet uitsluit. 
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3. CONCLUSIE 

Gelet op artikel 7undecies, § 13 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt; 

De CREG verleent een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere 
regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur      Directeur Wnd. voorzitter van het directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures voor het 
toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door 
de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 


