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INLEIDING  

 

Op 13 mei 2008 ontving de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

(CREG) een brief van de Minister van Klimaat en Energie (hierna: de Minister) gedateerd op 

9 mei 2008, met het verzoek een advies uit te brengen over « een ontwerp van koninklijk 

besluit betreffende productieafwijkingen op installaties voor de productie van elektriciteit uit 

wind in de zeegebieden » (hierna: het ontwerp van koninklijk besluit). 

 

Artikel 7, §3, van de wet van 29 april 1999 « betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt » (hierna: de elektriciteitswet) bepaalt:  

 

«  Voor de installaties bedoeld in § 2 wordt voor elke tijdseenheid de productieafwijking 

bepaald (in kW). De Koning bepaalt de nadere regels voor de berekening van de 

productieafwijking op voorstel van de netbeheerder en na advies van de commissie, 

inbegrepen de wijze waarop deze meerkost in de tarieven van de netbeheerder wordt 

doorgerekend, rekening houdend met volgende bepalingen: 

1° de hoeveelheid energie die overeenkomt met een positieve procentuele 

productieafwijking lager dan of gelijk aan 30 % wordt door de netbeheerder aangekocht 

aan de marktreferentieprijs, verminderd met 10 %; 

2° de hoeveelheid energie die overeenkomt met een negatieve procentuele 

productieafwijking waarvan de absolute waarde lager is dan of gelijk is aan 30 % wordt 

door de netbeheerder bijgeleverd aan de concessionaris aan de marktreferentieprijs, 

verhoogd met 10 %; 

 3° de hoeveelheid energie die overeenkomt met de procentuele productieafwijking 

waarvan de absolute waarde 30 % overschrijdt wordt verrekend op basis van het tarief 

van de netbeheerder voor de compensatie van de onevenwichten, of, in voorkomend 

geval, overeenkomstig de marktvoorwaarden voor onbalansenergie ».  

 

Artikel 23, §2, laatste lid, van dezelfde wet bepaalt dat dit advies binnen veertig 

kalenderdagen na ontvangst van het verzoek moet verstrekt worden.  

 

Op 20 juni 2008 keurde het Directiecomité van de CREG onderhavig advies goed. 
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Gezien de toegewezen termijn om onderhavig advies te verstrekken, was het Directiecomité 

van de CREG niet in staat zijn advies vooraf voor te leggen aan de Algemene Raad van de 

CREG. 

  

Onderhavig advies bestaat uit drie delen. Na een herinnering van het wettelijk kader (I) en 

een algemene voorstelling van het ontwerp van koninklijk besluit (II), gaat het Directiecomité 

van de CREG over tot de kritische analyse hiervan (III). 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit waarover het Directiecomité zijn advies verstrekt, is als 

bijlage toegevoegd. 
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I. WETTELIJK KADER 

 

I.1. Ratio legis 

1. Zoals reeds werd vastgesteld, ligt de wettelijke basis van het ontwerp van koninklijk 

besluit in artikel 7, §3, van de elektriciteitswet.  

Deze bepaling werd toegevoegd door de wet van 20 juli 2005 « houdende diverse 

bepalingen» 1.  

2. De toevoeging van deze nieuwe bepaling vindt haar oorsprong in beschikking 

n°1229/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 « tot opstelling 

van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende 

intrekking van beschikking nr. 1254/96/EG »2. In artikel 5 van deze beschikking wordt 

bepaald dat de aanwijzing van de projecten van gemeenschappelijk belang en het creëren 

van een gunstiger klimaat voor het ontwikkelen van deze netwerken aansluiten op de 

hoofdlijnen van het energiebeleid van de Gemeenschap. Welnu, tot deze projecten van 

gemeenschappelijk belang behoort het tot stand brengen van nieuwe aansluitingen voor de 

off-shore windturbines. 

3.  Artikel 7, §3, van de elektriciteitswet vormt één van de maatregelen om dit nieuwe type 

van verbindingen te bevorderen. Het doel is immers het compenseren van, enerzijds, de 

meerkost verbonden aan de verschillen tussen de geïnjecteerde vermogens en, anderzijds, 

de nominaties van deze geïnjecteerde vermogens3. « Deze meerkost ontstaat omdat, door 

het onvoorziene karakter, de onbalansprijs voor tekorten, gemiddeld genomen, hoger is dan 

de marktprijs en de onbalansprijs voor overschotten, gemiddeld genomen, lager is dan de 

marktprijs. De bepalingen van artikel 7, § 3, van de Elektriciteitswet (…) vormen een 

steunmaatregel om deze meerkost te beperken, aangezien zij ertoe strekken de afwijkingen 

te compenseren tegen voorwaarden die dicht aanleunen bij de marktprijs. De marge van 10 

% die aangehouden wordt ten opzichte van de marktprijs, is noodzakelijk om de 

concessionaris aan te sporen om een maximale kwaliteit van de nominaties na te streven, in 

                                                           
1
  B.S., 29 juli 2005.    

2
  PB, L 176 van 15.7.2003, p. 11–28. 

3
 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, gew. zit., 2004-2005, n°51/1845/001, p. 50.   
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het belang van de veiligheid en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. De kost van 

deze steunmaatregel wordt via de tarieven van de netbeheerder doorgerekend. » 4 

 

I.2. Draagwijdte van de wettelijke machtiging 

4.  In het licht van voornoemd doel machtigt artikel 7, §3, van de elektriciteitswet de Koning 

tot het bepalen van « de nadere regels voor de berekening van de productieafwijking op 

voorstel van de netbeheerder en na advies van de commissie, inbegrepen de wijze waarop 

deze meerkost in de tarieven van de netbeheerder wordt doorgerekend ».  

5. De bevoegdheden van de Koning worden echter aan richtpunten gebonden, die 

omschreven worden in de volgende bewoordingen: 

 « 1° de hoeveelheid energie die overeenkomt met een positieve procentuele 

productieafwijking lager dan of gelijk aan 30 % wordt door de netbeheerder 

aangekocht aan de marktreferentieprijs, verminderd met 10 %; 

 2° de hoeveelheid energie die overeenkomt met een negatieve procentuele 

productieafwijking waarvan de absolute waarde lager is dan of gelijk is aan 30 % 

wordt door de netbeheerder bijgeleverd aan de concessionaris aan de 

marktreferentieprijs, verhoogd met 10 %; 

 3° de hoeveelheid energie die overeenkomt met de procentuele productieafwijking 

waarvan de absolute waarde 30 % overschrijdt wordt verrekend op basis van het 

tarief van de netbeheerder voor de compensatie van de onevenwichten, of, in 

voorkomend geval, overeenkomstig de marktvoorwaarden voor onbalansenergie. » 

6. De toevoeging van dit artikel 7, §3, dient samengelezen te worden met artikel 2 van de 

elektriciteitswet, waaraan de punten 36° tot 40° door dezelfde wet werden toegevoegd. Deze 

definities luiden als volgt:  

« 36° " geïnjecteerd vermogen ": de netto-energie per tijdseenheid die door een 

installatie voor productie van elektriciteit in het net wordt geïnjecteerd, uitgedrukt in 

kilowatt (kW); 

37° " nominatie van het geïnjecteerd vermogen ": de verwachte waarde van het 

geïnjecteerd vermogen, uitgedrukt in kilowatt (kW) die aan de netbeheerder wordt 

meegedeeld overeenkomstig het technisch reglement bedoeld in artikel 11; 

                                                           
4
 Ibid.   
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38° " productie-afwijking ": het verschil, positief of negatief, tussen, enerzijds, het 

geïnjecteerd vermogen en, anderzijds, de nominatie van het geïnjecteerd vermogen 

voor een bepaalde tijdseenheid op een bepaald moment, uitgedrukt in kilowatt (kW); 

39° " procentuele productie-afwijking ": het quotiënt, in procenten uitgedrukt, van de 

productie-afwijking gedeeld door de nominatie van het geïnjecteerd vermogen; 

40° " marktreferentieprijs ": de prijs geldig voor de betrokken tijdseenheid van de 

Belgische elektriciteitsbeurs en, bij gebrek aan deze, de Nederlandse 

elektriciteitsbeurs ».  

Van de bevoegdheden die de Koning worden toegekend voor het uitvoeren van artikel 7, 

§3, van de elektriciteitswet laten deze definities hem, formeel, slechts weinig 

beoordelingsmacht over, aangezien behalve de begrippen « tijdseenheid » bedoeld in 36°, 

38° en 40°,  of « bepaald moment » bedoeld in 38°, alle andere concepten zeer precies 

omschreven worden. 

7. Overeenkomstig artikel 108 van de Grondwet maakt de Koning echter « de 

verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder 

ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen ». 

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie impliceert dit: « Al moge de 

uitvoerende macht bij het vervullen van de taak welke artikel 67 van de Grondwet haar 

opdraagt, de draagwijdte van de wet niet verruimen evenmin als beperken, het komt haar 

toch toe uit het beginsel van de wet en haar algemene economie, de gevolgtrekkingen af te 

leiden die daaruit op natuurlijke wijze voortvloeien volgens de geest die aan de opvatting van 

de wet ten grondslag heeft gelegen en volgens de doelstellingen die zij nastreeft »5.  

 

De rechtsleer stelt in dat verband: « Les règles figurant dans un arrêté d’exécution doivent 

donc se trouver ‘’ au moins en germe’’ dans la norme législative, étant entendu que l’exécutif 

ne peut étendre la portée de la loi, combler ses lacunes ou la modifier »6.  

 

 

                                                           
5
 Cass., 18 novembre 1924, Pas., I, 25.  

6
 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regard sur un système institutionnel paradoxal, 

Brussel, Bruylant, 2001, p. 428, n°415, en de vermelde verwijzing in voetnota n°167.  
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I.3. Economische beperkingen van artikel 7, §3 van de elektriciteitswet 

 

8. Naast de verplichtingen die het wettelijk kader oplegt, dient ook nog gewezen op de 

beperkingen die uit dit systeem voortvloeien. Deze beperkingen zijn van drieërlei aard.  

 

I.3.1. Wenselijkheid van het aan- en verkoopmechanisme 

9. Over het principe, eerst en vooral, lijkt artikel 7, §3, van de elektriciteitswet als 

steunmaatregel voor het bevorderen van windenergie in de Noordzee te voorzien in een 

mechanisme van aan- en verkoop van elektriciteit tussen de domeinconcessiehouder en de 

distributienetbeheerder. 

Dit mechanisme verwijst naar de onbalanstarieven, wat automatisch de 

toegangsverantwoordelijken (hierna: de ARP) in het proces inschakelt.  

De CREG stelt vragen bij de relevantie van een dergelijk mechanisme, dat aanleiding geeft 

tot een zeer grote complexiteit, terwijl de steun eenvoudig had kunnen gebeuren via het 

ARP-contract gesloten tussen de ARP en de transmissienetbeheerder. 

Uit de memorie van toelichting7 van de wet van 20 juli 2005 “houdende diverse bepalingen” 

blijkt duidelijk dat de bepalingen van artikel 7, §3, van de elektriciteitswet strekken tot het 

verminderen van de meerkost uit de toepassing van een in normale omstandigheden 

geldend onbalansmechanisme. Dat laatste kan het tariefmechanisme zijn van de 

netbeheerder voor onbalans of een marktmechanisme voor onbalansenergie. 

Omdat begrippen als „onbalans‟ en „nomineren‟ normaliter enkel thuishoren in een relatie 

tussen Elia en de ARP zou men kunnen overwegen enkel de normale contractuele relaties 

tussen de verschillende actoren te laten functioneren: nominering en onbalans gelden 

tussen Elia en de ARP, net zoals dan de toepassing van een onbalanstarief tussen Elia en 

de ARP voor zowel onbalans als productieafwijking. Tegelijkertijd zou Elia op de 

maandelijkse onbalansfactuur eenvoudig een compensatie op het onbalanstarief toepassen 

die overeen zou komen met de steunmaatregel bedoeld in artikel 7, §3, van de 

                                                           
7
 Memorie van toelichting, Parl.St., Kamer., gew. zit., 2004-2005, n°51/1845/001, p. 50 en 51.   
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elektriciteitswet, voor zover de procentuele productieafwijking in absolute waarde niet meer 

dan 30% bedraagt.  

Vanzelfsprekend zou dan de contractuele relatie tussen de ARP en de concessionaris de 

verrekening van de compensatie ten bate van de concessionaris tot gevolg hebben. 

Zo zou er een bijkomend contract overbodig zijn en zou er geen aanleiding zijn tot het 

formuleren van een aantal reserves zoals in het ontwerpbesluit thans wel het geval is.   

 

I.3.2. Potentieel ongunstig karakter van de + /- 10 % 

10. Naast deze principekwestie wil de CREG er ook op wijzen dat de zogeheten 

« steunmaatregel » voorzien in 1°, 2° en 3° van §3, van artikel 7 van de elektriciteitswet niet 

noodzakelijk altijd gunstig voor de domeinconcessiehouders is, aangezien hij de aan- of 

verkoopprijs van elektriciteit bij de concessiehouders met 10 % verhoogt of verlaagt. 

 11. Zoals eerder gezegd werd deze maatregel ingevoerd door de wet van 20 juli 2005 

« houdende diverse bepalingen ». Sindsdien zijn de marktomstandigheden echter grondig 

gewijzigd. 

Wat betreft de in het onderhavige advies behandelde onderwerpen, wordt er onder meer 

aan herinnerd dat de Belgische elektriciteitsbeurs Belpex in dienst werd genomen en dat 

enkele maanden later werd overgegaan tot de trilaterale koppeling van de Belgische, Franse 

en Nederlandse day ahead markten. Door deze indienstnemingen kwam men tot een 

referentiemarktprijs voor de Belgische markt die, toen de maatregel werd ingevoerd in de 

elektriciteitswet, diende genoegen te nemen met een referentieprijs die uitging van de 

Nederlandse elektriciteitsbeurs APX, bij gebrek aan een beter geschikte lokale referentie. 

Verder werd op 1 januari 2006 een nieuw compensatiemechanisme voor de individuele 

onevenwichten van de toegangsverantwoordelijken in werking gesteld. 

12. Met deze verschillende evoluties zijn de steunmaatregelen die in de context van de 

tarifering verbonden aan het oude compensatiemechanisme voor de individuele 

onevenwichten van de toegangsverantwoordelijken interessant konden lijken, in sommige 

gevallen licht nadelig gebleken in het kader van de huidige tarifering van de individuele 

onevenwichten. 
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Deze tarifering onderscheidt immers vier gevallen, enerzijds in functie van de richting van 

het individuele onevenwicht van de toegangsverantwoordelijke en anderzijds in functie van 

de richting van het globale onevenwicht van de zone. Als het individuele onevenwicht van de 

toegangsverantwoordelijke ertoe leidt het onevenwicht van de zone te verminderen, 

bedraagt het onbalanstarief respectievelijk 92% of 108% van de referentiemarktprijs, in 

functie van de richting van het onevenwicht van de toegangsverantwoordelijke. Dit tarief 

blijkt dus op dit ogenblik gunstiger voor de concessionaris en zijn toegangsverantwoordelijke 

dan de prijs verbonden aan de door de wet beschreven steunmaatregel, namelijk 

respectievelijk  90% en 110% van de referentiemarktprijs. De steunmaatregel houdt in dit 

geval dus een systematisch nadeel in van 2% van de referentiemarktprijs ten opzichte van 

het op dit ogenblik toegepaste tarief ter compensatie van individuele onevenwichten. Uit een 

vergelijkende analyse van de steunmaatregel en het onbalanstarief in de gevallen waar het 

individuele onevenwicht van de toegangsverantwoordelijke ertoe leidt het onevenwicht van 

de zone te versterken, blijkt dat het nadeel niet meer systematisch voorkomt, maar nog wel 

in de gevallen waar de prijs voor het verlenen van de dienst van compensatie van het 

zoneonevenwicht door het activeren van de secundaire en tertiaire reserves dicht bij de 

referentiemarktprijs aanleunt. 

13. De CREG is dus van oordeel dat, opdat de maatregel beter de bedoelingen van de 

wetgever zou weerspiegelen, de elektriciteitswet dient aangepast te worden. Als men het 

aan- en verkoopsysteem in stand houdt zoals dat in het kader van het huidige besluit werd 

geconcipieerd, zou deze aanpassing moeten gebeuren: 

- zonder cijfermatige definitie van de door ELIA aangerekende aankoop- en 

verkoopprijs van de compensatie van de productieafwijking,  

- door deze aankoop- en verkoopprijzen zodanig te definiëren dat ze voor de 

concessionaris en zijn toegangsverantwoordelijke interessanter zijn dan het tarief 

voor de compensatie van de individuele onevenwichten,  

- en door een automatische aanpassing van deze prijzen toe te laten als de 

parameters van het tarief voor de compensatie van de individuele onevenwichten 

gewijzigd worden.  

Bovendien zou het nuttig zijn in een beschikking te voorzien volgens dewelke de maatregel 

niet van toepassing is als de eraan verbonden prijs voor de concessionaris en zijn 

toegangsverantwoordelijke minder gunstig is dan de tarieven voor de compensatie van de 

individuele onevenwichten. 
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I.3.3. Koppeling tussen de artikelen 4, §4 en 7, §3 van de elektriciteitswet 

14. Ten slotte herinnert de CREG eraan dat, naast artikel 7, §3 van de elektriciteitswet, 

artikel 4, §4 van dezelfde wet eveneens voorziet in het verlenen van steunmaatregelen met 

betrekking tot productieafwijkingen ten gunste van de nieuwe « kleine» producenten, 

namelijk diegenen die voor niet meer dan 10% van de in België tijdens het voorbije jaar 

verbruikte energie bevoorraad hebben.  

15. Dit artikel 4, §4, lijkt niet de hypothese van de windturbines in de Noordzee bedoeld 

door artikel 7, §3 van de elektriciteitswet te dekken, ook al sluit het in zijn toepassingsgebied 

de installaties « werkend op basis van hernieuwbare energie » in. Aangezien windturbines 

tot dit type van installatie behoren kan men zich afvragen of, ondanks hetgeen gezegd werd 

in de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 20 juli 2005 die deze twee bepalingen 

toevoegde, ze elkaar gedeeltelijk niet overlappen. 

In elk geval betreurt de CREG dat de inwerkingtreding van dit artikel 4, §4, van de 

elektriciteitswet niet tezelfdertijd plaats had als die van artikel 7, §3. Uit het oogpunt van de 

samenhang zou deze handelwijze een grotere homogeniteit verzekerd hebben. 
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II. VOORSTELLING VAN HET ONTWERP VAN 

KONINKLIJK BESLUIT 

 

16. Het door dit advies beoogde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe een 

steunmechanisme voor de sector van de windturbines in de Noordzee te organiseren. Dit 

mechanisme wordt gerechtvaardigd door het feit dat de productieafwijkingen er 

noodzakelijkerwijze talrijker zijn, omwille van de veel grotere moeilijkheid om de 

windomstandigheden precies te voorspellen en dus correcte nominaties te doen. 

17. Het opgestelde mechanisme is bedoeld om de concessionaris toe te laten bij de 

transmissienetbeheerder de hoeveelheid energie te ver- of aankopen die overeenstemt met 

de ontmoette productieafwijkingen.  De productieafwijkingen die het voorwerp kunnen zijn 

van het aldus omschreven aan- of verkoopmechanisme worden berekend per kwartier en 

per concessie. Ze zijn het gevolg van het verschil tussen de daadwerkelijk in het net 

geïnjecteerde elektrische energie en deze die volgens de laatste nominatie had moeten 

geïnjecteerd zijn. Volgens het ontwerp van koninklijk besluit moeten de nominaties ten 

laatste een half uur vóór het sluitingsuur van de day ahead-markt gebeuren. 

18. Slechts de eerste dertig percent van de productieafwijkingen kunnen van de 

steunmaatregel genieten. Concreet komt dit tot uiting in het feit dat deze dertig percent 

aangekocht of verkocht worden tegen de referentiemarktprijs. Deze prijs wordt 

respectievelijk verhoogd of verminderd met tien percent om tot de best mogelijke nominaties 

aan te zetten. Zoals hierna aangegeven, bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit niets voor 

wat de eerste dertig percent overschrijdt, terwijl het wettelijk toch in een bepaling terzake 

had moeten voorzien.  

19. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de toekenning van de maatregel 

ondergeschikt aan verscheidene voorwaarden. Naast de reeds vermelde verplichting om de 

nominatie ten laatste een half uur vóór het sluitingsuur van de day ahead-markt te doen, 

wordt onder meer vereist dat de concessionaris gebruik moet maken van de beste 

beschikbare technische oplossingen op het gebied van windvoorspelling. Bovendien wordt 

bepaald dat de invoering van nieuwe nominaties volgens de « Intraday » procedure tot 

gevolg heeft dat men van de steunmaatregel afziet.  
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20. Zodoende schept het ontwerp van koninklijk besluit een driehoeksverhouding tussen 

de concessionaris, de transmissienetbeheerder en de ARP. Deze laatste belast zich met de 

nominaties die voor het geheel van de concessies en niet individueel per windturbine 

worden gedaan. De nominaties van de ARP zijn bindend voor de concessionaris.  

Omgekeerd worden de elektrische energie aankopen of -verkopen van de concessionaris 

toegevoegd of afgetrokken van de onevenwichten waargenomen in de evenwichtsperimeter 

van de ARP.  

21. Het ontwerp van koninklijk besluit preciseert nog dat de hoeveelheid bij de 

netbeheerder aangekochte of aan hem verkochte elektrische energie  gedekt wordt door het 

activeren van de ondersteunende diensten. De kosten van deze diensten worden 

toegerekend aan het tarief voor de ondersteunende diensten bedoeld in artikel 12 van het 

koninklijk tariefbesluit van 8 juni 20078. De kosten van de hiervoor beschreven  elektrische 

energie aankopen of -verkopen worden toegevoegd aan de lasten van de ARP, in de rubriek  

« Compensatie van de onevenwichten van de ARP », bepaald in artikel 1, 11°, van 

voornoemd koninklijk tariefbesluit.  

22. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de opstelling van een jaarverslag ten 

laste van de netbeheerder, die tevens wordt bevoegd verklaard om de CREG in te lichten 

over elk pertinent feit betreffende de uitvoering van het ontwerp van koninklijk besluit. 

23. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt tot slot de wijze waarop de aan- of 

verkoopovereenkomst gesloten tussen de concessionaris en de netbeheerder wordt 

gecoördineerd met de andere overeenkomsten waarin het Technisch Reglement9 voorziet. 

Volgens de ontwerptekst hebben die voorrang.  

 

 

                                                           
8
 Koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op 

het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en 
ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de 
rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal transmissienet, B.S., 29 juni 2007. 

9
 Zijnde het koninklijk besluit van 19 december 2002 « houdende een technisch reglement voor het beheer van 

het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe ». 

 



 

 13/25 

 

III. KRITISCHE ANALYSE VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT 

 

II.1. Algemene opmerkingen 

 

II.1.1. Ontbreken van de wettelijke bevoegdheidsverklaring om nieuwe 

toekenningsvoorwaarden op te leggen 

24. Bij de wettelijke bevoegdheidsverklaring zoals aangehaald in het vorige punt 

dringt zich de vraag op of alle bepalingen die in het ontwerp van koninklijk besluit worden 

behandeld wel degelijk onder de bevoegdheid van de Koning vallen. 

25. Volgens de CREG verklaart artikel 7, §3, van de elektriciteitswet de Koning 

formeel bevoegd om de beschikkingen te treffen die vervat zijn in artikel 1 (definities), 2 

(bepaling van de productieafwijkingen), 9 (toerekening van de activeringskosten van de 

ondersteunende diensten), 10 (toerekening van de kosten van het aan- en 

verkoopmechanisme) en 13 (uitvoering van het besluit) van het ontwerp van koninklijk 

besluit.  

26. Rekening houdend met het principe en de algemene opzet van artikel 7, §3, van 

de elektriciteitswet, kan de CREG tevens begrijpen dat de Koning de bepalingen regelt die 

vervat zijn in artikel 5 (aan- en verkoopcontract van elektrische energie afgesloten tussen de 

concessionaris en de netbeheerder), 6 (nominaties door de toegangsverantwoordelijke zijn 

bindend voor de concessionaris), 7 (toerekening van de respectievelijk aangekochte of 

verkochte hoeveelheden elektrische energie op het onevenwicht van de 

toegangsverantwoordelijke), 8 (activatie van de ondersteunende diensten) en 11 

(rapporteringen en informatie betreffende de uitvoering van de steunmechanismen) van het 

ontwerp van koninklijk besluit.  

27. Daarentegen stelt de CREG vragen bij de bevoegdheid van de Koning om 

nieuwe voorwaarden op te leggen om van het steunmechanisme te genieten. Artikel 2, lid 1, 

2°, en artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit bepalen namelijk dat de nominaties  

ten laatste dertig minuten vóór het sluitingsuur van de Day Ahead markt moeten plaats 

hebben. Verder bepaalt artikel 3, 1ste lid, van het ontwerp van koninklijk besluit dat het recht 

op dergelijke maatregelen verbonden is aan de voorwaarde om « gebruik te maken van de 
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beste technische oplossingen die beschikbaar zijn voor windvoorspellingen waarvan de kost 

niet onredelijk is in verhouding tot de betrouwbaarheid van de voorspellingen, zodat de 

nauwkeurigheid van de nominaties wordt verhoogd ». Ten slotte, zonder dat echt blijkt of het 

al dan niet om een voorwaarde voor de toekenning van de steunmaatregelen gaat, voorziet  

artikel 3, 3de lid, van het ontwerp van koninklijk besluit in de verplichting, ten laste van de 

concessionaris of de toegangsverantwoordelijke, om de netbeheerder « een lijst mee (te 

delen) die voor elk uur van de dag de windvoorspellingen (snelheid in km/uur en richting) 

bevat waarop hij zijn productievoorspellingen voor elke concessie baseert ».  

28. De bevoegdheid om nieuwe voorwaarden op te leggen om van de 

steunmaatregel te genieten roept vragen op, aangezien artikel 7, §3, van de elektriciteitswet 

zelf zodanig werd opgesteld dat het ertoe aanzet de best mogelijke nominaties te doen. 

Daarbij dient er immers aan herinnerd dat in de prijsschommeling van 10 % hoger of lager 

werd voorzien « om de concessionaris aan te moedigen een maximale kwaliteit van de 

nominaties na te streven in het belang van de veiligheid en de betrouwbaarheid » 10.  

29. Zelfs al houdt men rekening met het principe van de wet of de algemene opzet 

van deze wettekst, kan men zich afvragen of deze versterking van de voorwaarden wel 

verenigbaar is met de bedoeling van de wetgever, die terzake reeds duidelijk tot uiting 

gebracht werd. 

Om dergelijke moeilijkheden op te lossen, formuleert de CREG verscheidene voorstellen in 

punt II.1.3. hierna.  

 

II.1.2. Afwezigheid van inwerkingtreding van artikel 7, § 3, 3°, van de elektriciteitswet 

30. Artikel 7, §3, van de elektriciteitswet bevat bepalingen met betrekking tot, 

enerzijds, het gedeelte van de productieafwijking dat in absolute waarde lager is dan 30% 

van de nominatie (1° en 2°) en, anderzijds, de rest van de productieafwijking waarvan de 

absolute waarde deze 30% overtreft (3°). 

31. De wijze waarop dit artikel 7, §3, van de elektriciteitswet in het voorstel in werking 

wordt gesteld, negeert echter volledig het gedeelte van de productieafwijking dat gedekt 

wordt door artikel 7, §3, 3°, van de wet. Artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit 

                                                           
10

 Memorie van toelichting, Parl. Stuk., Kamer, gew. zit., 2004-2005, n°51/1845/001, p. 50 (cf. hoger, n°3).   
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beperkt immers het gedeelte van de in aanmerking genomen productieafwijking tot 30% van 

de nominatie en heel het vervolg van het ontwerp van koninklijk besluit verwijst naar dit 

artikel 2 als het erom gaat de productieafwijking te evalueren. 

32. Weliswaar kan men noteren dat hetgeen artikel 7, §3, van de elektriciteitswet 

voorschrijft tot verwarring kan leiden in zoverre het punt 3° het gedeelte van de 

productieafwijking dat in absolute waarde 30% van de nominatie overschrijdt een waarde 

toekent op basis van het tarief van de netbeheerder ter compensatie van de onevenwichten 

of, in voorkomend geval, overeenkomstig de marktvoorwaarden voor onbalansenergie. De 

verleiding is dan groot om een allegaartje te maken van het onevenwicht en het gedeelte 

van de productieafwijking dat in absolute waarde hoger is dan 30% van de nominatie. 

Beiden worden immers verrekend tegen de prijs van het onbalanstarief, zelfs al maakt een 

precieze berekening beide benaderingen niet strikt gelijkwaardig. 

33. Niettemin heeft artikel 7, §3, van de elektriciteitswet betrekking op de totale 

productieafwijking. De definitie van « productieafwijking » bedoeld in artikel 2, 38°, van 

dezelfde wet is in dit opzicht ondubbelzinnig. 

Bovendien legt de keuze van een contractuele relatie tussen de netbeheerder en de 

concessionaris voor de compensatie van de productieafwijking, terwijl de facturering van de 

individuele onevenwichten afhankelijk is van de contractuele relatie tussen de netbeheerder 

en de toegangsverantwoordelijke, de facto de verplichting op dat de hele productieafwijking, 

en niet alleen het gedeelte dat in absolute waarde lager is dan 30% van de nominatie, wordt 

gecompenseerd bij de concessionaris en dat bijgevolg het onevenwicht van de 

toegangsverantwoordelijke wordt gecorrigeerd met de totale productieafwijking. 

 

II.1.3. Maatregelen ter bevordering van nominaties die overeenstemmen met de reële 

injecties 

34. Het ARP-contract bepaalt dat de voor de afnamepunten voorgelegde nominaties 

zo nauw mogelijk moeten overeenstemmen met de reële injecties. Met hetzelfde doel neemt 

het ontwerp van koninklijk besluit een aantal maatregelen over ex ante, waaronder:  

- de beperking van het tijdstip van indiening van de nominatie aangaande de productie 

van de concessie tot dertig minuten vóór het sluitingsuur van de Day-Ahead markt; 
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deze beperking wordt overgenomen in de artikelen 2, 2°, en 3, 2de lid, van het 

ontwerp van koninklijk besluit, 

- het afstand doen van de toepassing van de maatregel door de concessionaris en de 

toegangsverantwoordelijke als deze een nieuwe nominatie volgens de « intraday » 

procedure indient voor de betrokken concessie; deze beperking wordt overgenomen 

in artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit. 

35. Al geven deze maatregelen misschien blijk van een zekere efficiëntie als 

incentive, dan doen ze dit toch langs een omweg, met nauwelijks enig rechtstreeks verband 

met het nagestreefde doel. Ze vormen in elk geval geen « absolute incentive » dat van aard 

is om een toegangsverantwoordelijke met slechte bedoelingen te beletten nominaties te 

verstrekken die niet de beste weerspiegeling van de reële injectie zijn. 

36. De CREG is van mening dat, als er andere middelen zijn om tot een gelijkaardig 

resultaat te komen, het beter is het uiterste tijdstip voor het indienen van de nominatie op 

zijn standaardwaarde te laten. Er is geen enkele reden om het genot van de maatregel te 

ontzeggen aan een concessionaris waarvan de ARP zijn nominaties in Intraday wijzigt, 

indien deze nieuwe nominaties nauwkeuriger zijn voor wat de productievoorspellingen van 

het moment betreft.  

Aangezien de wetgever een aantal maatregelen heeft getroffen die bestemd zijn om 

enerzijds de productie van elektriciteit met behulp van hernieuwbare energiebronnen – 

waaronder offshore windturbines – te bevorderen en anderzijds voorrang te geven aan dit 

type van productie, is de CREG van oordeel dat men de lijn van deze logica moet 

doortrekken door alle elektriciteit die opgewekt kan worden met behulp van offshore 

windparken dan ook op te wekken en door bijgevolg te vermijden de productie hiervan aan 

banden te leggen, tenzij gedwongen door overbelasting en de veiligheid van het net.  

37. Een meer directe manier om het voornoemde doel te bereiken, zou erin bestaan 

het gewenste gedrag van de toegangsverantwoordelijke te bepalen en ervan uit te gaan dat 

hij dit gedrag zal aannemen, met de nodige middelen achter de hand om hem te bestraffen 

als na verificatie ex post blijkt dat dit niet het geval is. 

Met andere woorden : de beste raming van de energie die een offshore windpark kan 

opwekken zou moeten gebeuren op basis van de best mogelijke windvoorspelling en van de 

best mogelijke methode om de hoeveelheid elektriciteit die kan opgewekt worden te 
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schatten, aan de hand van zuiver technische gegevens11. Bij deze gegevens zou men onder 

meer kunnen denken aan de eerder aangehaalde windvoorspelling, de beschikbaarheid van 

de eenheden van het beschouwde offshore windpark, en de energieverliezen upstream van 

de meting van geproduceerde energie. Bovendien zouden de nominaties dan moeten 

bestaan uit de best mogelijke ramingen van de energie die kan opgewekt worden, zoals die 

gekend zijn op het ogenblik dat de nominaties worden ingediend. 

38. Om volkomen efficiënt te zijn, zouden bij de uitvoering van wat voorafgaat ten 

minste de drie volgende voorwaarden moeten nageleefd worden : 

- Eerst en vooral zou de netbeheerder moeten kunnen nagaan dat de 

toegangsverantwoordelijke wel degelijk de eerder aangehaalde clausule van het 

ARP-contract naleeft, met andere woorden, dat hij nominaties indient die 

overeenstemmen met de beste productievoorspellingen die op dat ogenblik 

voorhanden zijn.  Daartoe zou de netbeheerder over alle gegevens moeten kunnen 

beschikken die het mogelijk maken tot de verificatie over te gaan, alsook over de 

methode die het mogelijk maakt de productievoorspellingen aan de hand van deze 

gegevens te berekenen. Daarbij dient wel genoteerd dat de opdracht van de 

netbeheerder zich niet uitstrekt tot het a priori beoordelen van de kwaliteit van de 

gebruikte windvoorspellingen, noch van de kwaliteit van de gebruikte methode om de 

productievoorspellingen te bepalen. Het zou moeten volstaan dat de bron van de 

windvoorspellingen nationaal of internationaal erkend wordt, dat de 

berekeningsmethode van de productievoorspellingen beschreven wordt en dat de 

informaticamiddelen om ze toe te passen ter beschikking van de netbeheerder staan. 

Het incentive om de best mogelijke voorspelling op zuiver technische basis te maken 

zou voldoende groot moeten zijn opdat de windvoorspellingen de best mogelijke 

zouden zijn en opdat de door de concessionaris gekozen methode om zijn 

vooruitzichten te bepalen de best gekende zou zijn, mits de kosten van de 

voorspelling op een redelijk peil te houden. 

- Als tweede voorwaarde zou de Intraday procedure, voor de nominaties, in een 

gelijkaardige clausule als die van het voornoemde ARP-contract moeten voorzien. 

- Tot slot zouden het ARP-contract en de Intraday procedure de netbeheerder de 

middelen moeten verschaffen om toegangsverantwoordelijken te bestraffen die de 

                                                           
11

 Met uitsluiting van economische gegevens zoals marktprijzen of kosten. 
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verplichting om nominaties te verstrekken die zo nauwkeurig mogelijk met de reële 

injecties overeenstemmen, niet naleven. 

39. De CREG is van oordeel dat de naleving van deze voorwaarden, zowel voor de 

nominaties ingediend in het raam van het ARP-contract als voor deze ingediend in het raam 

van de Intraday procedure, zou moeten volstaan om de toegangsverantwoordelijken ertoe 

aan te zetten de desbetreffende clausule van het ARP-contract en de Intraday procedure na 

te leven. 

 

II.1.4 Berekening van de meerkost van het steunmechanisme 

40. Gezien het duidelijk de bedoeling van de wetgever was om de meerkost uit de 

toepassing van het onbalansmechanisme te verminderen, is het voor de CREG duidelijk dat 

de kost van het steunmechanisme van artikel 7, §3, van de elektriciteitswet per definitie een 

differentiële berekening vergt: deze is het eenvoudige verschil tussen de kostprijs voor de 

concessionaris en ARP zonder het steunmechanisme (en dus met integrale toepassing van 

het normaal geldende onbalansmechanisme) en deze mét toepassing van het nieuwe 

steunmechanisme. 

Uit de bespreking van het ontworpen artikel 10 zal verder echter blijken dat deze meerkost, 

(daar de „kost van het mechanisme‟ genoemd) op een andere wijze wordt berekend. Het 

resultaat van de ontworpen berekening weerspiegelt volgens de CREG niet de vermeden 

meerkost die de wetgever voor ogen had.  

 

II.1.5 Transparantie van de meerkost 

41. De CREG gaat ervan uit dat de meer- of minderkost van bijzondere mechanismen 

met betrekking tot de productieafwijking, ongeacht de gebruikte primaire energie, duidelijk 

en transparant tot uitdrukking moeten gebracht worden. In het ontworpen artikel 10 wordt 

voorgesteld deze bedragen toe te voegen aan deze van balancing. Dergelijk voorstel leidt tot 

de vermenging van kostenobjecten die de wetgever klaarblijkelijk toch van elkaar heeft 

willen onderscheiden.  
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De CREG is daarom van oordeel dat er geen dergelijke tarifaire vermenging mag 

plaatsvinden en zal bij de bespreking van het artikel voor de productieafwijking een eigen 

imputatie en een specifieke  tarifaire behandeling voorstellen. 

 

II.1.6. Opbouw van het ontwerp van koninklijk besluit 

42. Uit formeel oogpunt vestigt de CREG ten slotte de aandacht op de overtollige 

elementen van het ontwerp van koninklijk besluit, die niet alleen de tekst onnodig verzwaren 

maar bovendien tot juridische onzekerheid kunnen leiden wegens de onvolledigheid van 

sommige herhalingen. Dat geldt onder meer voor artikel 3, 2de lid, dat de bepaling van artikel 

2, 1ste lid, 2, en, ten dele, die van artikel 6 van het ontwerp van koninklijk besluit herhaalt. 

43. Verder wijst de CREG erop dat het ontwerp van koninklijk besluit is opgedeeld in 

een vrij groot aantal hoofdstukken – zeven hoofdstukken voor dertien artikelen – waarvan de 

titel niet noodzakelijk overeenstemt met het onderwerp van de eronder opgenomen 

artikelen. Dit geldt onder meer voor hoofdstuk III, dat gaat over de « Voorwaarden om te 

kunnen genieten van de steunmaatregel ». Zoals echter al eerder benadrukt werd, weet men 

niet of artikel 3, 2de, lid eigenlijk wel een « voorwaarde » vormt om van de genoemde 

steunmaatregel te genieten. In elk geval twijfelt de CREG eraan dat deze maatregelen aan 

andere voorwaarden kunnen onderworpen zijn dan die waarin de wet voorziet (zie hoger). 

44. Voor een grotere duidelijkheid zou de CREG, onder voorbehoud van de andere 

wijzigingen die volgens de artikelsgewijze ontleding dienen aangebracht te worden, willen 

voorstellen:  

- het eerste hoofdstuk, « Definities », te behouden;  

- in hoofdstuk II de artikelen 2 - 3, 3de lid - 4 (1ste zin) en 11 bijeen te brengen;  

- hoofdstuk III te schrappen en van hoofdstuk IV het nieuwe hoofdstuk III te maken, 

dat de artikelen 5 tot 7 omvat;  

- van hoofdstuk V het nieuwe hoofdstuk IV te maken, met als nieuwe titel : « Nadere 

regels voor het toerekenen van de meerkosten in de tarieven », dat de artikelen 8 tot 

10 omvat;  

- hoofdstuk VI te schrappen en van hoofdstuk VII het nieuwe hoofdstuk V te maken, 

met als nieuwe titel : « Slotbepalingen », dat de artikelen 12 en 13 omvat.  
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II.2. Artikelsgewijze bespreking  

 

II.2.1. Artikel 1 

 

45. Omwille van de coherentie dient men zich te houden aan de definitie van 

« technisch reglement » die al in artikel 2, 22°, van de elektriciteitswet wordt gegeven. Het 

doet er niet toe dat het tariefbesluit het technisch reglement zo genoemd heeft. 

46. Om de hierna genoemde redenen doet men er overigens goed aan punt 8° te 

schrappen.  

47. Daarentegen zou men een punt 9° moeten toevoegen om het begrip 

«intraday procedure» te bepalen, dat bedoeld wordt in artikel 4 van het ontwerp van 

koninklijk besluit.  

 

II.2.2. Artikel 2 

 

48. Gezien de analyse die in afdeling II.1.3 hierboven gemaakt wordt en in coherentie 

met wat hierna gezegd wordt over artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit, is het 

aangewezen de verwijzing naar artikel 4 uit het eerste lid te schrappen. 

Zo meent de CREG ook dat het aangewezen is uit het 1ste lid, 2°, van dit artikel elke andere 

beperking aangaande het uiterste tijdstip van indiening van de laatste nominatie, dan deze 

die in het ARP-contract of, in voorkomend geval, in de Intraday procedure staat, te 

schrappen.  

49. Overeenkomstig de analyse uitgewerkt in afdeling II.1.2, is er geen reden om de 

toepassing van de maatregel te beperken tot het gedeelte van de productieafwijking dat in 

absolute waarde lager is dan 30% van de nominatie. Bijgevolg dient het laatste lid van het 

artikel geschrapt te worden. 

 

II.2.3 Artikel 3 
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50. Om al eerder aangehaalde redenen12 is het niet zeker dat artikel 7, §3, van de 

elektriciteitswet de Koning de bevoegdheid verleent om voorwaarden te bepalen om van de  

steunmaatregel te genieten. De CREG is dan ook van oordeel dat het 1ste lid van artikel 3 

van het ontwerp van koninklijk besluit dient geschrapt te worden. 

Het 2de lid van ditzelfde artikel handelt over een onderwerp dat al werd besproken in het 

kader van artikel 2, 1ste lid, 2°. Om dezelfde redenen is de CREG van oordeel dat dit 2de lid 

van artikel 3 uit het ontwerp van koninklijk besluit moet verwijderd worden.  

51. De analyse uitgevoerd in afdeling II.1.3 heeft de noodzaak aan het licht gebracht 

om de netbeheerder de middelen te verschaffen om ex post na te gaan of de 

toegangsverantwoordelijke wel degelijk het ARP-contract en de Intraday procedure inzake 

nauwkeurigheid van de nominaties heeft nageleefd. De lijst vermeld in het 3de lid van artikel 

3 van het ontwerp van koninklijk besluit geeft een aanzet in die zin. Niettemin is de CREG 

van oordeel dat deze lijst niet volstaat en dat hij minstens het volgende moet specificeren: 

- de concessionaris of zijn toegangsverantwoordelijke moet de netbeheerder zijn 

windvoorspellingen bezorgen volgens een tijdschema dat overeenstemt met het 

elementaire tijdsverloop waarop de productieafwijking wordt berekend, evenals 

windmetingen die een vergelijkende analyse van zijn voorspellingen mogelijk maken, 

volgens hetzelfde tijdschema;  

- de concessionaris of zijn toegangsverantwoordelijke moet de netbeheerder een 

beschrijving bezorgen van de methode die gebruikt werd voor het berekenen van de 

productievoorspellingen aan de hand van de windvoorspellingen; deze methode 

moet onafhankelijk zijn van elk economisch gegeven, onder meer inzake marktprijs; 

de concessionaris of zijn toegangsverantwoordelijke moet de netbeheerder tevens 

de software-instrumenten ter beschikking stellen die hem in staat stellen de 

productievoorspellingen te berekenen aan de hand van de windvoorspellingen die 

met toepassing van de vorige paragraaf bezorgd werden, alsook alle andere 

noodzakelijke gegevens om deze software-instrumenten correct te gebruiken;  

- de netbeheerder moet in zijn ARP-contracten en zijn Intraday procedure de toe te 

passen straffen bepalen indien de toegangsverantwoordelijke zijn verplichtingen 

inzake nauwkeurigheid van de nominaties voor  de offshore windparken niet nakomt, 

                                                           
12

 Zie afdeling II.1.1. van dit advies.  
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evenals de gebruikte criteria om na te gaan of de toegangsverantwoordelijke zijn 

verplichtingen terzake wel nakomt. 

De CREG stelt voor dat deze specificaties in de tekst worden ingevoerd volgens de 

overwegingen vermeld in afdeling II.1.6 hierboven. 

 

II.2.4 Artikel 4 

 

52. Op basis van de analyse uitgevoerd in afdeling II.1.3, is de CREG van oordeel 

dat de indiening van een nieuwe nominatie in het kader van de Intraday procedure niet ertoe 

hoeft te leiden dat de concessionaris en zijn toegangsverantwoordelijke afstand doen van de 

toepassing van het mechanisme.  

Op voorwaarde dat ze duidelijk het gevolg is van een technische aanpassing aan korte 

termijn windvoorspellingen, moet een hernominering in het intraday-kader aanleiding geven 

tot een lagere productieafwijking en in de regel eveneens tot de inzet van minder te 

activeren energie door Elia. Dat heeft normaliter een vermindering tot gevolg van de kosten 

die door alle netgebruikers gezamenlijk gedragen worden. 

Bijgevolg moet de tweede zin van het artikel (beginnend met « De indiening … ») geschrapt 

worden.  

 

II.2.5 Artikel 5 

 

53. Enkel op voorwaarde dat de laatste alinea van het ontworpen artikel 2 geschrapt 

werd, kan een verwijzing naar dat ontworpen artikel behouden blijven: de netbeheerder moet 

immers, in overeenstemming met het artikel 7,  §3, van de elektriciteitswet de volledige 

productieafwijking met de concessionaris zelf verrekenen. Dan mag er evenmin nog sprake 

zijn van aan- en verkoopprijzen verminderd of vermeerderd met 10% van de marktprijs, 

maar moet ook de energie uit een procentuele productieafwijking boven de 30% verrekend 

worden aan een prijs die integraal overeenkomt met het tarief voor balancing. 

54. Wat de toepassing van de referentieprijs en van een balancingtarief betreft, wijst de 

CREG erop dat deze op basis van elk betreffend kwartier moet vastgesteld worden. De 
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compensering van de „prijs’ van de aan- en verkopen die in het tweede lid wordt vermeld kan 

daarom enkel betrekking hebben op de bedragen en niet op de prijs.  

De CREG beveelt evenwel aan om in het kader van de transparantie de toepassing van het 

steunmechanisme integraal weer te geven in plaats van de totaalbedragen te compenseren. 

 

II.2.6 Artikel 6 

 

55. Het feit dat de nominatie moet gebeuren per concessie en niet per productie-eenheid 

werd reeds vermeld in artikel 2. Het voornaamste belang van artikel 6 is bijgevolg dat het de 

nominaties aan de voorspellingen verbindt. Het bedoelde type van voorspelling wordt echter 

niet verduidelijkt. Zoals reeds gezegd in afdeling II.1.3 van dit advies, meent de CREG dat 

het aangewezen is de nominaties te verbinden aan de productievoorspellingen. Ze is dan 

ook van oordeel dat de tekst van artikel 6 van het ontwerp van koninklijk besluit aangeeft dat 

de bedoelde voorspellingen productievoorspellingen zijn.  

 

II.2.7 Artikel 9 

 

56. De ondersteunende diensten die de netbeheerder inzet om het evenwicht van het net 

te handhaven worden op de normale manier ten laste gelegd van de uiteenlopende tarieven 

die het koninklijk besluit van 8 juni 2007 voor de ondersteunende diensten voorziet. 

De verwijzing naar « het tarief voor ondersteunende diensten bedoeld in artikel 12 van het 

koninklijk besluit tarieven » is evenwel onzorgvuldig en moet verbeterd worden tot « het 

tarief voor ondersteunende diensten bedoeld in artikel 12, §1, 1°, van het koninklijk besluit 

tarieven ». 

 

 

II.2.8 Artikel 10 

 

57. Zoals reeds hoger vermeld, bedraagt de kost van de maatregel niet enkel het verschil 

tussen de aan- en verkoopbedragen tussen de netbeheerder en de concessionaris, maar 

het verschil tussen wat de normale toepassing van het balancingmechanisme voor gevolg 

zou hebben enerzijds en de waarde van de verrekening van de volledige productieafwijking. 
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Dat betekent dat eveneens rekening moet worden gehouden met de gederfde inkomsten 

aan balancingtarief. 

Omdat de wetgever door middel van het concept « productieafwijking » een afwijking met 

het balancingsysteem beoogde, mag de kostprijs ervan niet zomaar met deze van het 

balancingsysteem vermengd worden. 

De CREG is dan ook van oordeel dat het voorgestelde artikel 10 moet aangevuld worden 

met een tweede lid waarin wordt aangestipt dat de meerkost als gevolg van de toepassing 

van het mechanisme inzake productieafwijkingen, berekend zoals beschreven in punt 40 

van onderhavig advies, op duidelijke en transparante wijze moet worden onderscheiden.  

 

II.2.9 Artikel 11 

 

58. Wat de eerste paragraaf betreft, is de CREG van oordeel dat de 

standaardrapportering door de netbeheerder om de zes maanden dient te gebeuren in 

plaats van om het jaar zoals voorgesteld in de eerste alinea van het ontworpen artikel 11. 

Omdat het koninklijk besluit van 8 juni 2007 duidelijke bepalingen inhoudt over de 

rapportering door Elia, beveelt de CREG aan te verwijzen naar de tijdstippen die 

opgenomen zijn in de artikelen 26 en 27 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007. 

Vanzelfsprekend moet op die tijdstippen, naast de rapportering die gericht is op de controle 

van de tarieven, eveneens een technische rapportering voorzien worden. 

59. De CREG staat wel positief tegenover de ontwerptekst van de tweede paragraaf.   

 

II.2.10 Artikel 12 

 

60. Door te beginnen met « Niettegenstaande elke andere bepaling in het technische 

reglement transmissie … », geeft artikel 12 van het ontwerp van koninklijk besluit aan dat  

het contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden bedoeld in 

dit artikel boven de tegengestelde bepalingen van genoemd technisch reglement staat. Dat 

is echter duidelijk niet de wil die de opsteller van het ontwerp van koninklijk besluit te kennen 

geeft.  
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Het zou dan ook aangewezen zijn om met de volgende woorden te beginnen : 

« Onverminderd de bepalingen van het technisch reglement ».  

 

II.2.11 Artikel 13 

 

61. Artikel 13 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt geen enkele nadere regel  

inzake de inwerkingtreding van de ontwerptekst. Dit betekent dat hij tien dagen na zijn 

publicatie  in werking zou treden.  

De CREG vestigt de aandacht echter op de vrij zware verplichtingen die dit koninklijk besluit 

de verschillende betrokken marktspelers en meer bepaald de netbeheerder oplegt. Ze acht 

het dan ook geraden de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit uit te stellen.  
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