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Inleiding
Mededeling 
van de 
Voorzitter

In den beginne waren er twee wetten en zes
directeuren. Het was het jaar 2000, alias het
jaar nul voor de liberalisering van de elektri-

citeits- en gasmarkt. De dag was maandag 10 janu-
ari. Dit was de dag waarop de federale Regering
het Directiecomité van de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
geïnstalleerd heeft. De opdracht was als raadgever
van de federale Regering de concurrentie op de
elektriciteits- en gasmarkt in België introduceren.
De timing was 19 februari 2000 voor de opening
van de elektriciteitsmarkt en 10 augustus 2000 voor
de opening van de gasmarkt.

Zo is de CREG gestart : een hoeveelheid mense-
lijk kapitaal belast met een enorme opdracht op een
te korte termijn en uitgerust met een nog onvolko-
men instrument. Met dit onvolkomen instrument
bedoel ik de twee wetten, namelijk de wetten die
de elektriciteits- en gasmarkt liberaliseren. Ik kwa-
lificeer ze als onvolkomen, niet omdat beide wet-
ten slechte wetgeving zouden zijn – dat zijn ze
niet – maar wel omdat beide wetten een veelheid
van uitvoeringsbesluiten vergen alvorens zij de
elektriciteits- en gasmarkt openstellen voor con-
currentie.

Het merendeel van deze uitvoeringsbesluiten vergt
een of andere tussenkomst van de CREG, veelal in
de vorm van een voorafgaand advies of voorstel
zonder welk de federale Regering het uitvoerings-
besluit niet kan uitvaardigen. Tijdens haar eerste
werkjaar besteedde de CREG haar aandacht dan
ook nagenoeg volledig aan deze uitvoeringsbe-
sluiten. Inzake de gasmarkt heeft de CREG aldus
vooral aandacht besteed aan de drie elementen die
nodig zijn om tot een liberalisering van deze markt
te komen, namelijk de gedragscode voor de ver-
voersondernemingen en de vergunningensystemen
voor het vervoer en de levering van aardgas. Inzake
de elektriciteitsmarkt heeft de CREG alles gedaan
om de federale Regering in staat te stellen om de
netbeheerder aan te duiden, wat de eerste stap is
die de elektriciteitswet voorziet in de richting van
een vrije elektriciteitsmarkt. De CREG heeft zelfs
meer gedaan dan wat strikt nodig was om deze eer-
ste stap te zetten. Zo heeft zij haar voorstel van

algemene tariefstructuur van toepassing op de aan
te duiden netbeheerder opgesteld. Ook heeft zij
haar adviezen uitgebracht in verband met het ver-
gunningensysteem voor de bouw van productie-
eenheden voor elektriciteit op het land en in de zee.
Meer nog, zij heeft de federale Regering meermaals
geadviseerd omtrent wijzigingen van de elektri-
citeits- en gaswet die de Regering zich in de loop
van 2000 had voorgenomen.

Het jaar nul van de opening van de elektriciteits-
en gasmarkt is nu voorbij. Er zijn nu twee wetten,
vijftien uitvoeringsbesluiten, zes directeuren, der-
tig medewerkers, evenals twintig adviezen, voor-
stellen, beslissingen en studies van de CREG. Als
ik omkijk, ben ik tevreden, maar toch kan ik niet
rusten. Ik ben tevreden want de CREG heeft een
berg werk verzet en heeft hierbij duidelijke prin-
cipes vooropgesteld inzake de toepassing die zij
wenst te geven aan de elektriciteits- en gaswet,
zoals een marktconforme regulering van het ver-
voer van elektriciteit en gas, de maximale toepas-
sing van het vrije marktprincipe op de productie
en levering en een minimale en administratief een-
voudige regulering. Ik kan echter niet rusten want
de elektriciteits- en gasmarkt zijn nog niet open
voor concurrentie, hoewel de CREG de basis gelegd
heeft voor de eerste stappen in die richting.

« De CREG heeft een berg

werk verzet en heeft hierbij

duidelijke principes vooropge-

steld inzake de toepassing die

zij wenst te geven aan de elek-

triciteits- en gaswet. »

Christine Vanderveeren

Voorzitter
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DEEL 1
De evolutie van de 
elektriciteitsmarkt 

1. HET REGLEMENTAIR KADER

� 1.1. De Europese Unie

1.1.1. De richtlijn 96/92/EG 

De Europese richtlijn 96/92/EG1 van het Europees
Parlement en de Raad van 19 december 1996
betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor elektriciteit (hierna : de elektri-
citeitsrichtlijn) beoogt de verwezenlijking van een
concurrentiële interne markt voor elektriciteit op het
vlak van productie (a.), organiseert de toegang van
derden tot het transmissienet voor elektriciteit
(hierna : TPA2) (b.) en voorziet de creatie van een
regulerende instantie (c.). Inzake de concretisering
van deze principes wordt de Lidstaten een grote
speelruimte gelaten.

a. De productie3

De elektriciteitsrichtlijn stelt de bouw van nieuwe
productie-installaties open voor mededinging en
laat de Lidstaten daarbij de keuze tussen een
systeem van vergunningen (hetgeen erop neerkomt
dat de dynamiek van het openstellen van de markt
toevertrouwd wordt aan de producenten) en een
systeem van aanbestedingen (hetgeen erop neer-
komt dat deze dynamiek overgelaten wordt aan het
initiatief van de openbare instanties). Zowel de ver-
gunningen als de aanbestedingen moeten aan
objectieve, transparante en niet discriminerende
criteria voldoen.

b. Het transmissienet

De elektriciteitsrichtlijn stelt het « natuurlijk mono-
polie » van het transmissienet voor elektriciteit niet
in vraag ; het dupliceren van dit net zou immers te
duur uitvallen voor de operatoren. De elektrici-
teitsrichtlijn voorziet de aanduiding van een « net-
beheerder » door de Lidstaten (b.1.), organiseert
de TPA, de aanleg van directe lijnen (b.2.) en, tot
slot, de tarifering van deze toegang tot het net (b.3.).

b.1. De transmissienetbeheerder4

De transmissienetbeheerder (hierna : TNB) zal ver-
antwoordelijk zijn voor de exploitatie, het onder-
houd en, in voorkomend geval, de ontwikkeling van

het transmissienet in een bepaald gebied. Hij dient
zich te onthouden van elke discriminatie tussen de
netgebruikers en moet onafhankelijk zijn, althans
op het vlak van beheer, van de andere niet met het
transmissienet verbonden activiteiten. De elektri-
citeitsrichtlijn voert het principe van boekhoud-
kundige scheiding in, volgens hetwelk de
geïntegreerde elektriciteitsbedrijven in hun interne
boekhouding afzonderlijke rekeningen moeten bij-
houden voor hun productie-, transmissie- en distri-
butieactiviteiten en, in voorkomend geval, voor hun
activiteiten uitgeoefend buiten de elektriciteitssec-
tor5.

b.2. TPA6

Bij het organiseren van de toegang tot het net laat
de elektriciteitsrichtlijn de Lidstaten de keuze tus-
sen volgende formules :

- de « onderhandelde » toegang waarbij de afne-
mers vrij met de TNB onderhandelen over de toe-
gangsvoorwaarden tot het net ;
- de « gereguleerde » toegang waarbij de toe-
gangsvoorwaarden vooraf op reglementaire wijze
worden vastgelegd ;
- « de exclusieve koper » waarbij de in aanmerking
komende afnemers zich tot één enkele koper wen-
den die hen met elektriciteit bevoorraadt.

De aanduiding van de « in aanmerking komende
afnemers », met name diegenen die de mogelijk-
heid hebben om zich bij de producent van hun
keuze te bevoorraden, gebeurt geleidelijk aan door
het vastleggen van een verbruiksdrempel voor elek-
triciteit. Schematisch kan men stellen dat elke
Lidstaat deze drempel op zo’n manier moet vast-
leggen dat er in een eerste fase een openingsgraad
verzekerd wordt gelijk aan 22,6% van de elektrici-
teitsmarkt, om zes jaar na het van kracht worden
van de elektriciteitsrichtlijn, een openingsgraad van
33% te bereiken. De TNB of de exclusieve koper
kan de toegang tot het transmissienet weigeren
wanneer hij niet over de nodige capaciteit beschikt. 

Tenslotte bepaalt de elektriciteitsrichtlijn de voor-
waarden waaronder directe lijnen tussen produ-
centen en verbruikers kunnen aangelegd worden.
De Lidstaten kunnen de toekenning van een ver-
eiste vergunning voor de bouw van een directe lijn
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7Artikelen 17 en 18 van de elek-

triciteitsrichtlijn.

8D. GERARDIN, « L’ouverture

à la concurrence des entreprises

de réseau – analyse des princi-

paux enjeux du processus de

libéralisation », Cahiers de Droit

Européen, 1999, 13 – 31.

9Artikel 22 van de elektriciteits-

richtlijn.

10 Voor een voorstelling van de

activiteiten van de CREG in de

schoot van de CEER,

zie Deel 3, 3.

met name afhankelijk stellen van een weigering van
toegang tot het transmissienet op basis van een
onvoldoende capaciteit.

b.3. De tarifering7

Dit vraagstuk is van cruciaal belang omdat het
opleggen van inadequate toegangstarieven een
bron van concurrentievervalsing8 kan zijn. In het
geval van onderhandelde toegang tot het net moe-
ten de netbeheerders een korf van indicatieve prij-
zen voor het gebruik van de transmissie- en
distributienetten publiceren teneinde de trans-
parantie te bevorderen en de onderhandelingen
over de toegang te vergemakkelijken. In de hypo-
these van een gereguleerde toegang tot het net en
de hypothese van de exclusieve koper, wordt het
gebruik van de transmissie- en distributienetten
bepaald op basis van niet discriminerende en vooraf
gepubliceerde tarieven.

c. Regulerende instantie9

De Lidstaten moeten passende en doelmatige
mechanismen creëren voor regulering, controle en
transparantie, teneinde misbruik van machtsposi-
ties, met name ten nadele van de verbruiker, en
marktondermijnende praktijken te voorkomen.

1.1.2. Het forum van Firenze

Hoewel de omzetting van de elektriciteitsrichtlijn in
nationaal recht de concurrentie op Europees niveau
in theorie mogelijk maakt, is zij in de praktijk nog
niet helemaal effectief. Er bestaan een aantal fei-
telijke hinderpalen die een daadwerkelijke Europese
concurrentiële elektriciteitsmarkt bemoeilijken en
zelfs onmogelijk maken. De Europese Commissie
heeft het wegwerken van deze feitelijke hinderpa-
len tot haar prioriteit gemaakt. Zo heeft zij het ini-
tiatief genomen om het forum van Firenze op te
richten. Op dit forum nodigt zij de energieregula-
toren, de nationale energie-administraties en alle
actoren op de elektriciteitsmarkt uit. Na elk forum
stelt de Europese Commissie conclusies op die
men kan beschouwen als belangrijke, zelfs deter-
minerende elementen in een geleidelijk besluitvor-
mingsproces op Europees niveau. Zij kunnen
resulteren in zelfregulering door de sector of in juri-
disch bindende Europese beslissingen, zoals richt-
lijnen of verordeningen.

Het forum van Firenze was ongetwijfeld een sti-
mulans voor de deelnemers om zich Europees te
organiseren indien zij dit nog niet gedaan hadden.
De marktactoren op de elektriciteitsmarkt hebben

zich verenigd in Europese organisaties die hen op
het forum van Firenze vertegenwoordigen en er hun
belangen verdedigen. Op 7 maart 2000 hebben de
energieregulatoren zich verenigd in een Europese
organisatie, de « Council of European Energy
Regulators » genaamd of afgekort « CEER ».

Op het forum van Firenze werd de aandacht toe-
gespitst op drie dossiers :

1. De tarificatie van de grensoverschrijdende elek-
triciteitstransacties : op het forum van Firenze van
maart 2000 werd beslist om te werken in twee etap-
pes. De eerste etappe zou één jaar beslaan gedu-
rende welk de TNB’s eenzelfde voorlopig
tarificatiemechanisme zouden toepassen. De
tweede etappe zou daarna ingaan en een definitief
tarificatiemechanisme invoeren.

Het voorlopige mechanisme, dat steunt op een
voorstel van de ETSO (European Transmission
System Operators), bestond er oorspronkelijk in
om de gebruikskosten verbonden aan de grens-
overschrijdende transits van de verschillende natio-
nale netten te berekenen. Een systeem van
financiële compensaties tussen de TNB’s moest
vervolgens toelaten om de totale som van deze
kosten te verdelen in functie van de gemeten tran-
sits. In het initiële voorstel van de ETSO vielen deze
kosten ten laste van de exporteurs. België en
Duitsland waren voorstander van de toepassing
van dit voorlopig mechanisme teneinde vlug te kun-
nen beschikken over een tijdelijk tarificatiesyteem
voor de grensoverschrijdende transits. De overige
deelnemers aan het forum waren van oordeel dat
het totale bedrag van de compensaties, door de
ETSO op 200 miljoen euro geraamd, te hoog was.
Ze waren tevens van mening dat de kosten niet
enkel door de exporteurs moesten gedragen wor-
den. Als gevolg van deze onenigheden kon het
voorlopig mechanisme niet van start gaan op 
1 oktober 2000, zoals voorzien.

Wat het definitieve tarificatiesysteem betreft, werd
de CEER verzocht om tegen 31 december 2000
een voorstel in te dienen. Haar werkzaamheden
leidden tot het opstellen van richtlijnen die de ETSO
moeten toelaten een tarificatie van de grensover-
schrijdende transits op te stellen. Binnen de CEER
heeft de CREG als enige een tarificatie verdedigd
die gebaseerd is op een dekking van het geheel
van kosten verbonden aan de transits. Deze bena-
dering werd bestreden door de landen die geen of
zo goed als geen transitstromen kennen10. Hoewel
de CEER beslist heeft om zijn pogingen om een
consensus tussen zijn leden te bereiken verder te
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11 Artikel 27.1. van de elektrici-

teitsrichtlijn.

12 Artikel 27.2. van de elektrici-
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16 Belgisch Staatsblad, 11 mei

1999.

17 Belgisch Staatsblad, 22 sep-

tember 2000.

18 Artikelen 3 tot en met 7 van de

elektriciteitswet.

zetten, heeft de Europese Commissie te kennen
gegeven dat zij van plan is om in de eerste helft van
2001 zelf een definitief tarificatiemechanisme op te
stellen.

2. Het congestiemanagement : hoewel het con-
gestiebeheer een moeilijke technische taak is,
slaagde de CEER er al spoedig in om een voorstel
inzake congestiemanagement voor te leggen aan
het forum van Firenze van 9 en 10 november 2000.
Samengevat beveelt het voorstel het gebruik op
korte termijn aan van een systeem van openbare
veiling van de transmissiecapaciteiten. De eventu-
ele inkomsten moeten in de eerste plaats gebruikt
worden om de kosten van het congestiebeheer te
dekken. De rest moet eventueel geïnvesteerd wor-
den in de verdere ontwikkeling van de netten om
zo de congesties te beperken.

3. Investeringen in nieuwe interconnectieverbin-
dingen en trans-Europese netwerken : eind 2000
besliste de CEER om een werkgroep inzake nieuwe
investeringen en trans-Europese netwerken op te
richten. Deze werkgroep heeft haar activiteiten nog
niet opgestart.

� 1.2. België

De Lidstaten moesten de elektriciteitsrichtlijn uiter-
lijk tegen 19 februari 1999 in nationaal recht omzet-
ten11. Zelfs landen die geen lid zijn van de Europese
Unie, maar die samen met bepaalde Europese
Lidstaten deel uitmaken van een elektrisch netwerk,
hebben deze richtlijnen in hun nationaal recht omge-
zet of zijn hiermee momenteel bezig. Zo heeft
Noorwegen zijn nationale wetgeving aangepast aan
de Europese elektriciteitsrichtlijn, terwijl Zwitserland
in 2000 gestart is met de omzetting ervan. De kan-
didaat-landen van de Europese Unie werden even-
eens ingelicht over de verplichting om de
elektriciteitsrichtlijn na te leven in geval van toe-
treding. Zo bevinden Tsjechië, Hongarije en Polen
zich momenteel in een gevorderd stadium van
liberalisering van hun elektriciteitsmarkt.

België kreeg nog een jaar uitstel omwille van de
specifieke technische eigenschappen van zijn net12.

Rekening houdend met de verdeling van bevoegd-
heden tussen de gewesten en de federale overheid
op het vlak van energie13, impliceert de omzetting
van de elektriciteitsrichtlijn in België echter de tus-
senkomst van verschillende wetgevers. De
gewesten zijn bevoegd voor de regionale aspec-
ten van de energie, zoals de distributie en de lokale
transmissie van elektriciteit via netten waarvan de

nominale spanning lager ligt dan of gelijk is aan 
70 kV14. De federale overheid van haar kant is
bevoegd voor de materies waarvan de technische
en economische ondeelbaarheid een homogene
toepassing vereist, zoals onder meer de transmis-
sie en de productie van de energie, evenals de tarie-
ven15.

Om de competitiviteit van de Belgische onderne-
mingen die zowel elektriciteit verbruiken als pro-
duceren niet in het gedrang te brengen, werd de
elektriciteitsrichtlijn op federaal niveau omgezet
door de wet van 29 april 1999 betreffende de orga-
nisatie van de elektriciteitsmarkt16 (hierna : de elek-
triciteitswet). Deze wet, waarvan de inhoud hierna
gedeeltelijk zal worden toegelicht, heeft echter nog
niet de uitvoering gekregen die nodig is om volle-
dig toegepast te kunnen worden. Op gewestelijk
vlak keurde het Vlaams Parlement op 17 juli 2000
het « decreet houdende de organisatie van de elek-
triciteitsmarkt »17 goed. De regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest keurde op 7 september 2000
een voorontwerp van ordonnantie « betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest » goed, terwijl de regering
van het Waalse Gewest op 23 juni 2000 een voor-
ontwerp van decreet goedkeurde, dat bij laatste
nalezing op 11 januari 2001 zou goedgekeurd wor-
den.

1.2.1. De elektriciteitswet

a. De productie18

De bouw van nieuwe installaties voor elektrici-
teitsproductie is onderworpen aan de toekenning
van een vergunning of van een concessie al naar-
gelang het geval.

De bouw van nieuwe installaties voor elektrici-
teitsproductie anders dan in zeegebieden is onder-
worpen aan de voorafgaande toekenning van een
individuele vergunning afgeleverd door de Minister
bevoegd voor energie (hierna : de Minister), op voor-
stel van de CREG. De Koning bepaalt, na advies
van de CREG, de criteria en de procedure voor de
toekenning van deze vergunningen, evenals de
andere procedurele kwesties in dit verband. Indien
de CREG vaststelt dat de aanvragen van vergun-
ningen voor nieuwe installaties voor elektriciteits-
productie te kort schieten in verhouding tot de
productiemiddelen voorzien door het indicatief pro-
gramma, kan zij, met de instemming van de Minister,
een daartoe strekkend bericht bekendmaken in de
nationale en internationale pers.
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19 Artikelen 8 en 9, §1, van de
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de ontbinding van de instelling

regelt.

De bouw en de exploitatie van installaties voor de
productie van elektriciteit uit water, stromen of win-
den in zeegebieden wordt uitgesloten van het
systeem van vergunningen en onderworpen aan
de voorafgaande toekenning van een concessie.
De Koning bepaalt, na advies van de CREG, de cri-
teria en de procedure voor de toekenning van deze
concessies.

b. Het transmissienet

b.1. De TNB

België is verder gegaan dan hetgeen de elektrici-
teitsrichtlijn voorschrijft aangezien de TNB een
afzonderlijke vennootschap zal zijn die zich uitslui-
tend zal bezighouden met de exploitatie, het onder-
houd en de uitbouw van het transmissienet. De
TNB mag geen andere activiteiten inzake produc-
tie of verkoop van elektriciteit ondernemen dan de
verkopen genoodzaakt door zijn coördinatieacti-
viteit als TNB en hij mag geen rechtstreekse of
onrechtstreekse lidmaatschapsrechten aanhouden
in producenten, distributeurs of tussenpersonen19.

b.2. TPA

België heeft gekozen voor het systeem van gere-
guleerde toegang tot het net20. In het geval van tran-
sit van elektriciteit tussen hoofdnetten en bij het
vervoer van grote hoeveelheden elektriciteit wordt
echter onderhandeld over de tarieven voor de toe-
gang tot het net21.

Komen in aanmerking en hebben bijgevolg de
mogelijkheid om zich tot de producent van hun
keuze te wenden, de eindafnemers die meer dan
100 gigawattuur (GWh) per jaar verbruiken22. De
Koning is gemachtigd om andere categorieën eind-
afnemers die op het transmissienet zijn aangeslo-
ten in aanmerking te doen komen, rekening
houdend met de evolutie van de openstelling van
de elektriciteitsmarkt in de andere Lidstaten van de
Europese Unie, teneinde geleidelijk al deze afne-
mers in aanmerking te doen komen tegen uiterlijk
31 december 200623. Alhoewel de Belgische wet-
gever geopteerd heeft voor een snellere en ver-
dergaande marktopening dan de minimumgrenzen
vastgelegd door de elektriciteitsrichtlijn, gebeurt de
openstelling van de Belgische markt trager dan in
de meeste andere Lidstaten. Op basis van de kalen-
ders die de Lidstaten op dit ogenblik aangenomen
hebben, zou de gemiddelde graad van openstel-
ling in Europa tegen 2003 73% bedragen, terwijl hij
in België maar 50% zou bedragen24. Tegen 2003
zouden de elektriciteitsmarkten van acht Lidstaten

volledig open staan voor concurrentie25 ; enkel in
Frankrijk (35%), Griekenland (35%), Ierland (40%),
Italië (40%) en Portugal (35%) zou de graad van
openstelling lager liggen dan in België.

De aanleg van nieuwe directe lijnen is onderwor-
pen aan de voorafgaande toekenning van een indi-
viduele vergunning, afgeleverd door de Minister op
voorstel van de CREG26. De Koning bepaalt, na
advies van de CREG, de criteria en de procedure
voor de toekenning van deze vergunning27.

b.3. De tarifering 

Elk jaar legt de TNB de tarieven voor de aanslui-
ting op het net en het gebruik ervan, alsmede de
tarieven voor de ondersteunende diensten die hij
levert, aan de CREG ter goedkeuring voor. Deze
tarieven dienen te worden vastgesteld met inacht-
neming van onder andere de algemene tarief-
structuur die door de Koning wordt bepaald op
voorstel van de CREG28. De Koning stelt, na advies
van de CREG, de regels vast inzake : 

- de verslagen en gegevens die de TNB aan de
CREG moet verstrekken met het oog op haar con-
trole van deze tarieven ;
- de basisprincipes die de TNB moet toepassen

voor de boekhoudkundige verwerking van de
kosten ;
- de doelstellingen die de TNB moet nastreven

inzake kostenbeheersing29.

c. Regulerende instantie

In deze context neemt de CREG haar plaats in als
regulerende instantie30.

Behoudens Duitsland, hebben alle landen die de
Europese elektriciteitsrichtlijn hebben omgezet of
aan het omzetten zijn, geopteerd voor de oprich-
ting van een gespecialiseerde regulator belast met
de controle op de geliberaliseerde elektriciteits-
markt. De meeste onder hen hebben hun nationale
energieregulator geïnstalleerd. 

De bevoegdheid van de CREG inzake de gelibera-
liseerde markt doet geen afbreuk aan de bevoegd-
heid van het Controlecomité voor de Elektriciteit en
het Gas inzake het marktsegment dat samenge-
steld is uit eindafnemers die niet in aanmerking
komende afnemers zijn. De oprichting van de CREG
ging echter wel gepaard met de opheffing bij wet
van het Nationaal Comité voor de Energie (NCE)31,
wiens hoofdactiviteit erin bestond een advies uit te
brengen in het kader van de oude goedkeurings-
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32Artikel 3 van de elektriciteits-

wet.
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van 11 oktober 2000.

39 Belgisch Staatsblad, 30 decem-

ber 2000.

40 CREG, advies A 2000/008-D,
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41 Voorzien in artikel 6, § 2, 4°,

van de elektriciteitswet.

42 Zie hoofdstuk IV van voor-

noemd koninklijk besluit van 20

december 2000.

43 Artikel 6 van voornoemd

koninklijk besluit van 20 decem-

ber 2000.

procedure van het uitrustingsprogramma in de elek-
triciteitssector. Voortaan voorziet de elektriciteits-
wet dat de CREG een indicatief programma van de
productiemiddelen voor elektriciteit vaststelt dat
onderworpen is aan de goedkeuring van de
Minister32.

1.2.2. De inwerkingstelling van de elektrici-
teitswet

De elektriciteitswet zet de basisprincipes van de
liberalisering van de elektriciteitsmarkt in vrij alge-
mene bewoordingen om in Belgisch recht. De con-
crete toepassing van een deel van deze principes
gebeurde door de goedkeuring, in de loop van het
jaar 2000, van enkele koninklijke besluiten, waar-
van sommige werden voorafgegaan door een advies
van de CREG, alsook door ministeriële besluiten.

De raadgevende opdracht was één van de belang-
rijkste taken van de CREG tijdens het eerste jaar
van haar bestaan. Zo heeft het Directiecomité van
de CREG (hierna : het Directiecomité)33, ondanks
de slechts geleidelijke totstandkoming van zijn dien-
sten, in de loop van het jaar 2000 negen adviezen,
twee voorstellen en één studie in verband met de
elektriciteitswet bezorgd aan de Regering. Het
Directiecomité nam bovendien de beslissing om de
ontwerpstatuten die haar werden overgemaakt door
een kandidaat-TNB niet goed te keuren. Alle tek-
sten die door het Directiecomité worden goedge-
keurd zijn publiek en zullen geleidelijk op de website
van de CREG geplaatst worden34, behoudens dege-
lijk gemotiveerde uitzondering. Deze verschillende
vormen van inwerkingstelling van de elektriciteits-
wet worden hierna besproken. De referenties van
de akten van de CREG vindt men in Bijlage 3 van
onderhavig jaarverslag.

a. De productie

Artikelen 4 en 6 van de elektriciteitswet werden res-
pectievelijk uitgevoerd door een koninklijk besluit
van 11 oktober 2000 en een koninklijk besluit van
20 december 2000.

Het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betref-
fende de toekenning van individuele vergun-
ningen voor de bouw van installaties voor de
productie van elektriciteit35

Overeenkomstig artikel 4 van de elektriciteitswet
werd het ontwerp van koninklijk besluit dat tot dit
koninklijk besluit leidde, door de Staatssecretaris
voor Energie en Duurzame Ontwikkeling (hierna :
de Staatssecretaris) aan de CREG overgemaakt

met het verzoek hem hieromtrent haar advies36 te
bezorgen. De CREG liet opmerken dat de bepaling
van de voorwaarden voor de toekenning van de
vergunningen niet tot een belemmering of beper-
king van de mededinging mag leiden. Dit betekent
dat de procedure zo eenvoudig mogelijk moet
gehouden worden en dat er alleen voorwaarden
mogen opgelegd worden die werkelijk relevant zijn
voor het toekennen van een dergelijke vergunning.
Verder is de CREG van oordeel dat de vergunning
voor de bouw van installaties voor elektriciteits-
productie aan de installatie zelf moet gekoppeld
worden en niet aan de persoon van de aanvrager,
zodat de duurzaamheid en verhandelbaarheid van
de installatie gewaarborgd blijven en de te volgen
procedures beperkt worden. In deze optiek dienen
er voor het al dan niet toekennen van een vergun-
ning enkel technische aspecten in overweging geno-
men te worden.

Het advies van de CREG werd door het bovenver-
meld koninklijk besluit gevolgd in zoverre dat de
procedure vereenvoudigd werd en een deel van de
hinderpalen voor de vrije concurrentie opgeheven
werden37. Het advies van de CREG werd echter niet
gevolgd in de zin dat de vergunning gekoppeld blijft
aan de persoon van de aanvrager38 en bijgevolg
onnodig zwaar blijft.

Het koninklijk besluit van 20 december 2000
betreffende de voorwaarden en de procedure
voor de toekenning van domeinconcessies voor
de bouw en de exploitatie van installaties voor
de productie van elektriciteit uit water, stromen
of winden, in de zeegebieden waarin België
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig
het internationaal zeerecht39

Overeenkomstig artikel 6 van de elektriciteitswet
werd het ontwerp van koninklijk besluit dat tot dit
koninklijk besluit leidde, door de Staatssecretaris
aan de CREG overgemaakt met het verzoek hem
hieromtrent haar advies40 te bezorgen. De CREG
pleitte voor een vereenvoudiging en een adequate
openbaarheid van de procedure en een effectieve
mededinging tussen de kandidaten41.

Het advies van de CREG werd door dit koninklijk
besluit gevolgd in de zin dat er inzake de aanvra-
gen voor de toekenning van een concessie een
mechanisme van mededinging42 en publiciteit43 voor-
zien wordt. Voorts werd de procedure voor de toe-
kenning van de concessies gedeeltelijk vereen-
voudigd in overeenstemming met de suggesties
van de CREG. 
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44 CREG, beslissing B 2000/001-
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50 Artikel 10, § 3, van de elektri-
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51 Artikel 10, § 3, van de elektri-

citeitswet en artikel 35 van de

wet van 29 april 1999 betref-
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markt en het fiscaal statuut van

de elektriciteitsproducenten.

52 CREG, advies A 2000/007-D,

14 juni 2000.

53 Artikel 10, § 3, van de elektri-

citeitswet.

54 Artikel 44, § 3, 2°, van het

BTW-Wetboek.

b. Het transmissienet

b.1. De TNB

Eind 2000 is de TNB nog altijd niet aangeduid. Met
het oog op deze aanstelling heeft de Staats-
secretaris een bericht gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en werd er een kandidatuur ingediend
die aanleiding gaf tot een beslissing (b.1.1.) en een
voorstel (b.1.2.) van de CREG.

Voorafgaandelijk aan de aanduiding van de TNB
stelden zich vervolgens twee vragen. De
Staatssecretaris verzocht de CREG te onderzoe-
ken : 

- of het eerder aangewezen is om het transmissie-
net ter beschikking te stellen van de TNB via een
leasingovereenkomst dan via een inbreng ( b.1.3.) ;
- wat de inbrengwaarde is van het transmissienet
(b.1.4. en b.1.5.).

Vervolgens werd er ook een koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit betreffende het
beheer van het nationaal transmissienet goedge-
keurd na advies van de CREG (b.1.6.).

b.1.1. Beslissing inzake de ontwerpstatuten van
de kandidaat-TNB44

Overeenkomstig artikel 10, § 1, van de elektrici-
teitswet publiceerde de Staatssecretaris een bericht
in het Belgisch Staatsblad met het oog op de aan-
duiding van de TNB. De CVBA CPTE45 (hierna :
CPTE) stelde zich in eigen naam kandidaat voor
deze aanduiding alsook in naam van de NV
Electrabel (hierna : Electrabel) en de NV SPE
(hierna : SPE). De statuten van de door deze laat-
sten op te richten vennootschap, « ELIA » genaamd,
werden ter goedkeuring voorgelegd aan de CREG,
overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit
van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het
transmissienet. De CREG heeft echter geweigerd
om deze ontwerpstatuten goed te keuren. 

b.1.2. Voorstel betreffende de aanduiding van de
TNB 

De kandidatuur van de CVBA ELIA werd door de
CREG aan de elektriciteitswet getoetst. De CREG
deed op eigen initiatief het volgende voorstel46 met
toepassing van de artikelen 10, § 1, en 23, § 2,
derde lid, van de elektriciteitswet. 

Aan het voorstel werden een aantal voorwaarden
verbonden vermits de statuten van ELIA niet vol-

komen conform de wet waren. Een van de voor-
waarden waaraan de TNB moet voldoen is de ver-
plichting tot onpartijdigheid, hetgeen een financiële
en operationele onafhankelijkheid impliceert van
het personeel van de TNB47 ten opzichte van de
marktoperatoren en de eigenaars van het net. Eerder
dan de financiële onpartijdigheid te verzekeren door
het personeel te laten aansluiten bij het Paritair
Comité nr. 326 zoals CPTE voorstelt, verkiest de
CREG zich aan de ontwerpstatuten te houden die
voorzien dat het loonbeleid bepaald wordt door een
vergoedingscomité op te richten in de schoot van
de raad van bestuur. De onpartijdigheid veronder-
stelt ook dat er maatregelen getroffen worden om
discriminatie onder de gebruikers van het net te
voorkomen48 en dat de vertrouwelijkheid van com-
merciële gegevens gegarandeerd wordt. Tenslotte
moet de kandidaat-TNB voorgedragen worden door
aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke
gebiedsdekkende voorwaarde49. Zoals algemeen
bekend voldoet CPTE aan deze voorwaarde.

b.1.3. Terbeschikkingstelling van het net : inbreng
of leasing ? 

De afzonderlijke handelsvennootschap die de TNB
zal vormen bestaat nog niet ; ze moet nog opge-
richt worden en de infrastructuur en de uitrusting
die deel uitmaken van het transmissienet moeten
in deze nieuw op te richten vennootschap inge-
bracht worden50. Ofschoon de wetgever51 slechts
één juridische vorm van terbeschikkingstelling van
het transmissienet aan de TNB voorzien heeft,
namelijk de inbreng, heeft hij andere vormen, zoals
leasing, toch niet willen uitsluiten. 

De Staatssecretaris verzocht de CREG een advies52

te geven over de vraag of inbreng dan wel leasing
de voordeligste oplossing was vanuit financieel
oogpunt.

De wetgever heeft een fiscaal gunstregime uitge-
werkt voor de terbeschikkingstelling van het trans-
missienet via inbreng53. Dit geldt echter niet voor
de leasing waarvan het fiscaal regime fundamen-
teel verschilt van dat van de inbreng voor wat de
BTW betreft. De huur van onroerende goederen is
immers onderworpen aan een uitzonderingsstel-
sel54 in die zin dat de eigenaar van een goed waar-
van de bouw aan de BTW onderworpen was en die
gebruik gemaakt heeft van het recht om deze BTW
af te trekken, in het geval hij dit goed te huur wenst
te stellen of in leasing wenst te geven, zich niet
alleen uitgesloten zal zien van het recht om de BTW
terug te vorderen, maar zich bovendien verplicht
zal zien de tot dan toe teruggetrokken BTW terug
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62 CREG, studie F 2000/001-D,

15 december 2000.
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D, 21 december 2000.
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einde van 2000 voorbereid en

door het Directiecomité aange-

nomen op 8 februari 2001.

65 Belgisch Staatsblad,

24 oktober 2000.

te betalen ; de herzieningsperiode bedraagt 10 tot
15 jaar al naargelang het geval55. De enige over-
eenkomst die aan dit uitzonderingsstelsel ontsnapt,
namelijk de financiële onroerende leasingovereen-
komst zoals bepaald in het BTW-Wetboek56, zou in
dit geval slechts kunnen gebruikt worden voor de
door de TNB gedane investeringen met het oog op
een verbetering, een vernieuwing of een uitbreiding
van het net57. Alle andere hypotheses, dus ook de
terbeschikkingstelling van het transmissienet via
een leasingovereenkomst, zullen aan het uitzon-
deringsstelsel onderworpen zijn en in het bijzonder
af te rekenen hebben met het probleem van het
terugvorderen van de BTW. Deze omstandigheid
maakt het financieel minder interessant om het net
ter beschikking van de TNB te stellen via een lea-
singovereenkomst dan via een inbreng.

b.1.4. Het advies betreffende de modaliteiten van
evaluatie van de inbrengwaarde van het trans-
missienet

Dit advies van de CREG58 bevat in essentie twee
opmerkingen.

Enerzijds zijn er verschillende scenario’s mogelijk.
De rechten op het transmissienet kunnen immers
overgedragen worden door middel van een inbreng
in genot of een inbreng in eigendom, waarvan het
laatste zowel tegen boekwaarde als tegen markt-
waarde kan geschieden59. Anderzijds zal het ant-
woord op deze vraag afhangen van de regels die
gelden voor de afschrijvingen van dit transmissie-
net eens het ingebracht is60 en van de wijze waarop
deze regels zullen toegepast worden. In het bij-
zonder zal misschien een terugname van de afschrij-
vingen dienen te gebeuren61, in weerwil van de
jaarlijkse controle van de evaluatieregels door het
Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas. Om
deze twee redenen dringt zich een studie van de
concrete financieringsmodaliteiten op. In deze optiek
heeft de CREG voorgesteld om een college van
drie bedrijfsrevisoren samen te stellen die onder
haar toezicht werken.

b.1.5. Studie betreffende de modaliteiten van eva-
luatie van de inbrengwaarde van het transmis-
sienet

De Staatssecretaris gaf gevolg aan het bovenver-
meld voorstel van de CREG en verzocht haar een
college van drie bedrijfsrevisoren samen te stellen
met als opdracht een verslag op te stellen ter bepa-
ling van de waarde van het transmissienet en -acti-
viteiten en ter evaluatie van de toegepaste
afschrijvingspolitiek. De Staatssecretaris verzocht

de CREG hem de bevindingen van dit college mede
te delen, eventueel samen met de opmerkingen
van de CREG. De aanstelling van dit college
geschiedde door middel van een openbare offerte-
aanvraag die gepubliceerd werd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2000, als-
ook in drie buitenlandse kranten. Vijf kantoren heb-
ben een offerte overgemaakt aan de CREG en
uiteindelijk werden BDO-Réviseurs d’Entreprises,
PKFVan der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre &
Partners Bedrijfsrevisoren en PriceWaterhouse-
Coopers door het Directiecomité weerhouden. De
individuele waarderingsverslagen van de drie
bedrijfsrevisoren, samen met het door hen opge-
stelde syntheseverslag en een bijhorende studie62

van de CREG, werden aan de Staatssecretaris over-
gemaakt. 

De resultaten van deze waarderingsoefening zul-
len samen met het « voorstel van koninklijk besluit
betreffende de algemene tariefstructuur en de basis-
principes en procedures inzake de tarieven en de
boekhouding van de TNB63 » en « de richtlijnen met
betrekking tot het tariefbeleid en met betrekking tot
de billijke winstmarge in het bijzonder ten aanzien
van de TNB64 » de basis vormen voor de regulering
van de tarieven. 

b.1.6. Het koninklijk besluit van 6 oktober 2000
tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei
1999 betreffende het beheer van het nationaal
transmissienet voor elektriciteit65

Genomen in uitvoering van artikel 9 van de elektri-
citeitswet, beoogt dit besluit in hoofdzaak de onaf-
hankelijkheid en de onpartijdigheid van de TNB te
versterken door de invoering van verschillende
maatregelen. De hoofdlijnen van dit besluit zijn de
volgende : 

- de autonomie van de raad van bestuur van de
TNB wordt versterkt ten opzichte van zijn aan-
deelhouders. Er wordt voorzien dat de raad van
bestuur voor de helft zal samengesteld zijn uit onaf-
hankelijke bestuurders in plaats van voor een derde
zoals voorzien in het koninklijk besluit van 3 mei
1999. Bovendien zal het binnen de raad van bestuur
opgerichte corporate governance-comité voortaan
uitsluitend samengesteld zijn uit onafhankelijke
bestuurders ;
- de onafhankelijkheid en de rol van het Directie-
comité van de TNB worden versterkt ;
- de rol van de CREG wordt versterkt : haar eens-
luidend advies is vereist voor de benoeming van
de onafhankelijke bestuurders, de benoeming en
het ontslag van de voorzitter en andere leden van
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het Directiecomité van de TNB, alsook voor de
benoeming en het ontslag van de commissarissen-
revisoren van de TNB.

Overeenkomstig artikel 9 van de elektriciteitswet
werd het ontwerp van koninklijk besluit dat tot dit
koninklijk besluit leidde voor advies voorgelegd aan
de CREG66 die in hoofdzaak de volgende opmer-
kingen weerhield.

De wettelijke basis van dit ontwerp van koninklijk
besluit is artikel 9, §2, van de elektriciteitswet, dat
de Koning machtigt om, met inachtneming van de
wetten op de handelsvennootschappen, de nadere
regels van « corporate governance » vast te stel-
len die niet alleen de onafhankelijkheid van de TNB,
maar ook de niet discriminerende behandeling van
alle netgebruikers moeten waarborgen67. De CREG
meent dat deze machtiging niet werd gerespec-
teerd door het ontwerp van koninklijk besluit in
zoverre dat het het aantal onafhankelijke bestuur-
ders van minstens een derde naar minstens de helft
van het totale aantal bestuurders van de TNB68

brengt. Hierdoor beperkt het ontwerp immers in
overdreven mate de invloed van de aandeelhou-
ders bij de samenstelling van de raad van bestuur
zodat er mogelijk sprake is van denatureren van de
handelsvennootschap. Verder overschrijdt het ont-
werp het kader van de wettelijk voorziene bevoegd-
heden van de CREG in de mate dat het voorziet
dat het directiecomité van de TNB aan de CREG
rekenschap aflegt over de wijze waarop de TNB
zich van zijn wettelijke verplichtingen kwijt.

Het advies van de CREG werd door dit koninklijk
besluit niet gevolgd in zoverre dat het aantal onaf-
hankelijke bestuurders gehandhaafd bleef op min-
stens de helft van het totale aantal bestuurders69.
Het advies van de CREG werd daarentegen wel
gevolgd in de zin dat de verplichting van het direc-
tiecomité van de TNB om aan de CREG rekenschap
af te leggen, werd opgeheven.

b.2. TPA

b.2.1. De in aanmerking komende afnemers

Het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot in
aanmerking komen van andere categorieën
eindafnemers70

Genomen in uitvoering van artikel 16, §3, van de
elektriciteitswet, heeft dit koninklijk besluit tot doel
de drempel voor het in aanmerking komen van de
eindafnemers te verlagen van 100 GWh per jaar en
per verbruikslocatie tot : 

- 20 GWh per jaar vanaf 31 december 2000 ;
- 10 GWh per jaar vanaf 31 december 2002.

Overeenkomstig artikel 16, §3, van de elektrici-
teitswet werd het ontwerp van koninklijk besluit dat
tot dit koninklijk besluit leidde voor advies overge-
maakt aan de CREG die in hoofdzaak de volgende
opmerkingen weerhield71.

Uit de vergelijking met de overige Lidstaten van de
Europese Unie blijkt dat de huidige graad van open-
stelling van de Belgische elektriciteitsmarkt gelijke
tred houdt met de graad van openstelling in de
Lidstaten waarvan de elektriciteitsmarkt nog niet
volledig geliberaliseerd is. Alleen hebben de meeste
van deze Lidstaten een veel sneller tempo van
openstelling voorzien dan België, zelfs wanneer
men rekening houdt met de drempels voorzien in
het ontwerpbesluit. De CREG betreurt dat het ont-
werp geen versnelling voorziet voor alle eindafne-
mers aangesloten op het transmissienet en voor
alle distributeurs.

Het advies van de CREG werd gevolgd in die zin
dat het tempo van liberalisering versneld werd : het
ontwerp van koninklijk besluit voorzag immers geen
verlaging van de drempel om in aanmerking te
komen tot 10 GWh vanaf 31 december 2002. De
door de CREG aanbevolen volledige openstelling
van de markt werd daarentegen niet voorzien in het
koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit van 4 oktober 2000 hou-
dende het bepalen van de nadere regels betref-
fende het bewijs om in aanmerking te komen
binnen het transmissienet voor elektriciteit72

Om in aanmerking te komen moet de eindafnemer
een aanvraag richten tot de Minister die de gege-
vens bevat die nodig zijn om aan te tonen dat hij
het verbruiksniveau heeft bereikt, vereist om in aan-
merking komend te worden verklaard krachtens
artikel 16 van de elektriciteitswet of dat hij dit niveau
gedurende het lopende jaar zal bereiken. Deze gege-
vens worden verstrekt door middel van een for-
mulier waarvan het model wordt vastgelegd door
de Minister73. De verklaring betreffende het in aan-
merking komen is geldig voor één jaar. De Minister
stelt onder de ambtenaren van het Bestuur Energie
van het Ministerie van Economische Zaken de afge-
vaardigden aan die belast worden met de ver-
tegenwoordiging van de Minister voor het
volbrengen van de formaliteiten74.
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b.2.2. De directe lijnen

Het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot
vaststelling van de criteria en de procedure voor
toekenning van individuele vergunningen voor-
afgaand aan de aanleg van directe lijnen75

Genomen in uitvoering van artikel 17, §§ 1 en 2,
van de elektriciteitswet, reglementeert dit besluit
de vergunning vereist voor de aanleg van directe
lijnen tussen de producent en de verbruiker. De pro-
cedure is, mutatis mutandis, dezelfde als diegene
die voorzien werd door het koninklijk besluit van
dezelfde datum betreffende de toekenning van indi-
viduele vergunningen voor de bouw van installa-
ties voor de productie van elektriciteit.

Overeenkomstig artikel 17 van de elektriciteitswet
verzocht de Staatssecretaris de CREG een advies76

uit te brengen over het ontwerp van koninklijk besluit
dat tot dit koninklijk besluit leidde. Dit advies van
de CREG lag geheel in de lijn van haar advies betref-
fende de toekenning van individuele vergunningen
voor de bouw van installaties voor de productie van
elektriciteit77.

Het advies van de CREG werd door het koninklijk
besluit gevolgd in dezelfde mate als haar advies 
A 2000/002-D gevolgd werd door het koninklijk
besluit betreffende de toekenning van individuele
vergunningen voor de bouw van installaties voor
de productie van elektriciteit78.

b.3. De tarifering

Met toepassing van artikel 12, §3, 1° en 2°, van de
elektriciteitswet verstrekte de CREG een advies
over het ontwerp van koninklijk besluit tot vast-
stelling van de procedure voor de goedkeuring en
bekendmaking van de tarieven voor de aansluiting
op en het gebruik van het transmissienet voor elek-
triciteit (b.3.1.) en bracht zij een voorstel uit van
koninklijk besluit betreffende de algemene tarief-
structuur en de basisprincipes en procedures inzake
de tarieven en de boekhouding van de TNB (b.3.2).
Verder werd, nog steeds in uitvoering van artikel 12
van de elektriciteitswet, een koninklijk besluit aan-
genomen tot instelling van de tarieven voor de aan-
sluiting op de distributienetten van elektriciteit en
het gebruik ervan (b.3.3.).

b.3.1. Advies over het ontwerp van koninklijk
besluit tot vaststelling van de procedure voor de
goedkeuring en bekendmaking van de tarieven
voor de aansluiting op en het gebruik van het
transmissienet voor elektriciteit79

Overeenkomstig artikel 12, §3, 1° en 2°, van de
elektriciteitswet verzocht de Staatssecretaris de
CREG hem een advies te geven over het ontwerp
van dit koninklijk besluit. De CREG weerhield de
volgende opmerkingen. 

De CREG stelt voor dat de TNB haar om de drie
maanden een verslag overmaakt teneinde een
nauwkeurige opvolging van de evolutie van de
kosten ten opzichte van de tarieven te verzekeren
en de jaarlijkse goedkeuring van de tarieven vlot te
laten verlopen. Verder, teneinde de inlichtingen te
verzamelen die de TNB haar moet verstrekken en
een gebrekkige of onvolledige informatieverstrek-
king te voorkomen, heeft de CREG een rapporte-
ringmodel opgesteld dat haar toezicht concretiseert
op de naleving van de richtsnoeren waarmee de
tarieven rekening moeten houden80.

b.3.2. Voorstel van koninklijk besluit betreffende
de algemene tariefstructuur en de basisprincipes
en procedures inzake de tarieven en de boek-
houding van de beheerder van het nationaal trans-
missienet voor elektriciteit81

Overeenkomstig artikel 12, § 3, 3° tot 5°, van de
elektriciteitswet heeft de CREG, op verzoek van de
Staatssecretaris, een ontwerp van koninklijk besluit
voorbereid dat de uitvoering van deze bepalingen
beoogt. Dit ontwerp werd voorbereid samen met
het hoger genoemde advies A 2000/014-D. Omdat
de CREG van oordeel was dat het probleem in
kwestie nauw verbonden was met de tariefstruc-
tuur bedoeld in de artikelen 12, §1, en 23, §2,
tweede lid, 14°, van de elektriciteitswet, nam ze de
gelegenheid te baat om ook de twee laatstge-
noemde bepalingen in hetzelfde voorstel op te
nemen. 

De algemene tariefstructuur maakt een onderscheid
tussen de tarieven van aansluiting en gebruik van
het transmissienet, de tarieven van ondersteunende
diensten en de belastingen, heffingen, toeslagen
en bijdragen. In de mate dat deze tarieven van toe-
passing zijn op de netgebruiker worden ze hem
afzonderlijk gefactureerd. Met het oog op de con-
trole van de tarieven door de CREG wordt een tri-
mestriële en jaarlijkse rapportering door de TNB
over de exploitatieresultaten van het transmissie-
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net voorzien. De TNB dient, naast de wettelijk voor-
geschreven boekhouding, ook een analytische
boekhouding te voeren teneinde voor de nodige
transparantie in de opbouw van de tarieven te zor-
gen. Er dient een strikt verband te bestaan tussen
de kosten en de tarieven, en de TNB dient de kost-
prijs per eenheid verstrekte dienst zo laag moge-
lijk te houden door de factoren die de kostprijs
bepalen maximaal te beheersen. Op basis van resul-
taten van kostenvergelijkende studies kan de CREG
onredelijke kosten verwerpen. In het geval de tarie-
ven toegepast tijdens het voorbije jaar een bonus
zouden opgeleverd hebben, kan de CREG beslis-
sen deze op te schorten naar het volgend boekjaar
en zodoende de transporttarieven met dit bedrag
verminderen. 

b.3.3. Het koninklijk besluit van 22 december 2000
tot instelling van de tarieven voor de aansluiting
op de distributienetten van elektriciteit en het
gebruik ervan82

Aangenomen na overleg met de gewesten, heeft
dit besluit tot doel het toepassingsgebied van arti-
kel 12, §§1 tot 3, van de elektriciteitswet uit te brei-
den tot de tarieven voor de aansluiting op de
distributienetten en het gebruik ervan, alsook tot
de tarieven voor de ondersteunende diensten gele-
verd door de beheerders van deze netten83. De
bedoeling is om de ondernemingen die toegang
hebben tot het distributienet en die voldoen aan de
criteria om in aanmerking te komen, de kans te
geven om te genieten van de toegangstarieven tot
het transmissienet, bekendgemaakt door de eige-
naars van dit net.

c. De regulerende instantie 

Het koninklijk besluit van 6 oktober 2000 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999
betreffende de samenstelling en de werking van
de Algemene Raad van de CREG84

De samenstelling van de Algemene Raad is onder
meer gewijzigd in die zin dat het aantal vertegen-
woordigers van de overheid verhoogd wordt en dat
de raad voortaan « twee leden gekozen onder de
organisaties die tot doel hebben de promotie en de
bescherming van de algemene belangen van de
kleine verbruikers op alle gebieden die hen aanbe-
langen en die onafhankelijk zijn van de overheden
en beroepsmiddens » telt, alsook « twee leden die
de producenten vertegenwoordigen wier produc-
tie plaatsvindt met aanwending van respectievelijk
hernieuwbare energieën en installaties voor warm-
tekrachtkoppeling ». De werking van de Algemene

Raad wordt gewijzigd in die zin dat de vertegen-
woordigers van de producenten en de distributeurs
nog slechts met raadgevende stem zetelen.

Het advies van 6 juli 2000 over het ontwerp van
koninklijk besluit betreffende de ontbinding van
het NCE85

Overeenkomstig artikel 34 van de elektriciteitswet,
waarvan het de uitvoering beoogt, werd dit ont-
werp van koninklijk besluit door de Staatssecretaris
voor advies overgemaakt aan de CREG die de vol-
gende opmerkingen weerhield.

De terbeschikkingstelling van de contractuele leden
van het secretariaat van de NCE aan de diensten
van het Federaal Planbureau wordt door de CREG
als gegrond beschouwd, vermits de CREG in de
toekomst zal dienen samen te werken met het
Federaal Planbureau op gebieden waarin het per-
soneel van het secretariaat ervaring heeft, zoals het
opstellen van het indicatieve programma van de
productiemiddelen voor elektriciteit86 en het op-
stellen van het ontwikkelingsplan voor het trans-
missienet87. De CREG keurt tevens de overdracht
van de goederen, de rechten en de verplichtingen
van het NCE aan de Staat goed.

Het feit dat het ontwerp niet uitdrukkelijk de kwestie
van de overdracht van bevoegdheden van het NCE
aansnijdt, impliceert dat van de overdracht van
eventuele restbevoegdheden wordt afgezien. De
CREG keurt deze oplossing goed met het oog op
een administratieve vereenvoudiging.

d. Inwerkingtreding van de elektriciteitswet 

Koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999
tot vaststelling van de datum van inwerkingtre-
ding van de bepalingen van de wet van 29 april
1999 betreffende de organisatie van de elektri-
citeitsmarkt88

Dit besluit heeft tot doel artikel 16, §§1, 2, 3 en 4,
van de elektriciteitswet in werking te doen treden
op 2 juni 1999. Ter gelegenheid van haar advies A
2000/005-D merkte de CREG op dat de wettelijke
grondslag van het ontwerpbesluit89 dat haar voor
advies werd voorgelegd (namelijk het ontwerp van
koninklijk besluit tot in aanmerking komen van
andere categorieën eindafnemers), op het ogenblik
van de redactie van het advies nog niet in werking
was getreden90, zodat het voorgenomen ontwerp-
besluit niet onmiddellijk kon worden uitgevaardigd.
De CREG wees erop dat, in de veronderstelling dat
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de Koning een onmiddellijke inwerkingtreding van
het koninklijk besluit zou voorzien, de inwerking-
treding van artikel 16 van de elektriciteitswet zou
moeten gewijzigd worden. De CREG had niettemin
gesteld dat dit alternatief het nadeel zou hebben
dat de afnemers in aanmerking komend zouden
worden verklaard zonder dat zij evenwel daadwer-
kelijk toegang tot het net zouden kunnen vragen,
bij gebrek aan goedkeuring van de jaarlijkse trans-
missietarieven enerzijds en het technisch reglement
anderzijds. Het koninklijk besluit van 11 oktober
2000 geeft dus gevolg aan de opmerkingen van de
CREG.

2. DE BELGISCHE ELEKTRICITEITSMARKT

� 2.1. De productie

In België is de productie van elektrische energie
sterk gecentraliseerd. In 2000 bedraagt het aan-
deel van de zelfproducenten en de autonome pro-
ducenten slechts 2,4% op een netto productie die
op 80.006 GWh91 wordt geschat. Twee operatoren
verdelen de rest van de productie op het Belgisch
grondgebied onder elkaar92 : Electrabel, een privé-
onderneming, en de publieke producent SPE. Sinds
1995 zijn SPE en Electrabel verenigd in een coö-
peratieve vennootschap (CPTE) die tot doel heeft
de « Coördinatie van Productie en Transport van
Elektrische Energie » van de twee ondernemingen
te verzekeren. Op 1 januari 2000 beschikt CPTE
over een totaal exploiteerbaar geïnstalleerd ver-
mogen van 14.649 MW, dus ongeveer 94% van het
netto vermogen dat in België kan ontwikkeld wor-
den. Het aandeel van Electrabel in CPTE bedraagt
91,5%, hetgeen haar toeliet in 1999 ongeveer 92%
van de nationale productie van elektrische energie
te verzekeren.
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Voor het merendeel openbare aan-
deelhouders (financiële overheids-
instellingen, regionale holdings,
gemeenten, enz…).
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Figuur 1 : aandeelhouderstructuur van CPTE op 1 januari 2000

Bron : jaarverslagen 1999 van Electrabel en SPE ; *FREE FLOAT = percentage van de aandelen dat op de beurs zou kunnen
worden verhandeld
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Bron : Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2001),
Elektriciteitsstatistieken 2000 ; voorlopige gegevens – januari 2001
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Bron : Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2000), Statistisch jaarboek 1999

Figuur 2 : verdeling van het netto ontwikkelbaar vermogen per type van centrale – percentage van
het totaal op 1 januari 2000 

Figuur 3 : verdeling van de nettoproductie van elektrische energie per energiebron – percen-
tage van het totaal in 2000
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� 2.2. De elektriciteitstransmissie 

Het nationale transmissienet wordt beheerd door
CPTE die dienst doet als TNB in afwachting van de
officiële aanduiding van deze laatste. CPTE is eige-
naar van alle hoogspanningslijnen van 380 kV en
van de meeste verbindingen waarvan de spanning
tussen 26 en 220 kV gelegen is. Het Belgische elek-
triciteitsnet is met het Europese net verbonden door
lijnen van 380, 220 en 150 kV. België beschikt
momenteel over twee interconnectieverbindingen
van 380 kV en twee lijnen van 220 kV met Frankrijk,
twee 380 kV-lijnen en één 150 kV-lijn met Nederland,
alsook over één 220 kV-lijn en één 150 kV-lijn met
het Groothertogdom Luxemburg. Het heeft geen
directe interconnectieverbinding met Duitsland.

De netto transfercapaciteiten, berekend per grens
en per transferrichting, werden ten indicatieve titel
gepubliceerd door de European Transmission
System Operators (ETSO)93 : ze bedragen, voor de
winter 2000 – 2001, 2.500 MW in de richting België-
Frankrijk en 1.800 MW in de richting Frankrijk-België.
Voor de noordergrens bedragen de waarden 
1.400 MW in de richting België-Nederland en 
1.700 MW in omgekeerde richting.

De elektriciteitstransmissie vormt een belangrijke
activiteit voor België dat zich in het hart van het
continentale Europese elektriciteitsnet (samen-
gesteld uit Duitsland, Zwitserland, de Benelux,
Oostenrijk en Frankrijk) bevindt. In 2000 werd een

totale energie van 19.081 GWh uitgewisseld met
Frankrijk, Nederland en Luxemburg, waarvan 
11.691 GWh uit import en 7.390 GWh uit export
bestond. Een belangrijk deel van deze stromen is
toe te schrijven aan grensoverschrijdende elektri-
citeitstransits door het nationale net. Deze transits
vertegenwoordigden 7.169 GWh in 2000, waarvan
2.296 GWh (of 32%) uit ongeïdentificeerde stro-
men bestaat. Deze ongeïdentificeerde stromen stel-
len ernstige exploitatieproblemen omwille van hun 
willekeurig karakter en door de beperkingen die ze 
veroorzaken op de beschikbare capaciteit van de
interconnectieverbindingen.

Onlangs heeft CPTE een overeenkomst gesloten
met de Nederlandse TNB TenneT en de Duitse
TNB’s E.On Netz en RWE Net voor de toekenning
van de capaciteit van de koppellijnen van Nederland
naar België en Duitsland. Deze toekenning gebeurt
via een veilingsysteem. 

In 2000 werden de volgende verbindingen met name
in dienst gesteld :

- een tweede draadstel van 5,2 kilometer in 220 kV
op de lijn Aubange – Esch (Groothertogdom
Luxemburg) ;
- een kabel van 14 kilometer in 150 kV tussen
Eigenbrakel en Baisy-Thy. 
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Figuur 4 : uitwisselingen van elektrische energie met het buitenland in 2000

Bron : Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2001),
Elektriciteitsstatistieken 2000, voorlopige gegevens – januari 2001
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� 2.3. De vraag naar elektriciteit

Het totale elektriciteitsverbruik in 2000 bedraagt 
78 TWh. Het relatieve belang van de verschillende
groepen verbruikers wordt geïllustreerd in onder-
staande figuur.

De grote industriële verbruikers worden rechtsreeks
door de elektriciteitsproducenten bevoorraad. Het
gaat meestal om afnemers waarvan het verbruik
per site hoger ligt dan 40 GWh. De overige afne-
mers (kleine en middelgrote ondernemingen, ge-
zinnen, diensten en anderen) worden bevoorraad
door intercommunales of gemeentelijke regieën.
Krachtens de wet van 10 maart 1925 op de elek-
triciteitsvoorziening94 hebben de gemeenten, 
verenigingen van gemeenten (intercommunales) en
maatschappijen, waaraan de elektriciteitsdistribu-
tie werd toevertrouwd, het monopolie op de leve-
ring bestemd voor verlichting of aandrijfkracht
wanneer het vereiste vermogen lager is dan 1 MW.
In het Waals gewest werd het distributiemonopolie
uitgebreid tot leveringen waarbij het vereiste ver-
mogen lager is dan 10 MW95.

18 ❘ De evolutie van de elektriciteitsmarkt 

94 Belgisch Staatsblad, 25 april

1925.

95 Decreet van het Waalse

Parlement van 29 november

1990 tot wijziging van de wet

van 10 maart 1925 op de elektri-

citeitsvoorziening, Belgisch

Staatsblad, 7 maart 1991.

Er bestaan twee types van intercommunales : de
gemengde en de zuivere intercommunales. De
gemengde intercommunales hebben Electrabel als
privé-partner die in de meeste van hen meer dan
50% van het kapitaal in handen heeft. Zij staan in
voor ongeveer 80% van de elektriciteitsvoorzie-
ning. De zuivere intercommunales hebben geen
privé-partner.

HS*: Industrie: siderurgie

HS : Industrie : chemie en petrochemie

HS : Industrie: overige

HS : Vervoer

HS : Handel en openbare diensten

HS : Energie

LS**: Residentieel

LS : Professioneel

10%

17%

22%

3%
13%

2%

22%

11%

Bron : Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (2000),
Statistisch Jaarboek 1999 ; *HS=hoogspanning ; **LS=laagspanning

Figuur 5 : elektrisch energieverbruik in laag- en hoogspanning voor de voornaamste activi-
teitensectoren 
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96 Artikel 1, 1°, van het konink-

lijk besluit van 11 oktober 2000.

97 Artikel 1, 2°, van het konink-

lijk besluit van 11 oktober 2000.

98 Artikel 16, § 3, van de elektri-

citeitswet.
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>100 GWh

]20 GWh - 100 GWh]

]10 GWh - 20 GWh]

]1 GWh - 10 GWh]

<1 GWh

30,5%
41,7%

14,6%

4,3% 8,9%

Bron : Werkgroep van experts inzake de liberalisering van de elektriciteitssector – rapport en aanbevelingen
(cijfers met betrekking tot 1998)

Figuur 6 : verdeling van het elektriciteitsverbruik 

Sedert 31 december 2000 komen de eindafnemers
waarvan het verbruik per site meer dan 20 GWh
per jaar bedraagt, zelfopwekking inbegrepen, in
aanmerking96. Deze afnemers vertegenwoordigen
45,10 % van het totale elektriciteitsverbruik in België
in 1998. Het wettelijk opengestelde deel van de
Belgische elektriciteitsmarkt is dus groter dan het-
geen de elektriciteitsrichtlijn voorschrijft. Vanaf 31
december 2002 zullen de eindafnemers die op basis
van hun verbruik per locatie meer dan 10 GWh ver-
bruiken, in aanmerking komend worden verklaard97.
Alsdan zullen eindafnemers die ongeveer 50% van
het eindverbruik vertegenwoordigen zich bij een
leverancier van hun keuze kunnen bevoorraden.
Het is de bedoeling om alle eindafnemers aange-
sloten op het transmissienet tegen uiterlijk 31
december 2006 in aanmerking te laten komen98.

In de loop van het jaar 2000 hebben twee verbrui-
kers, die samen 830 GWh vertegenwoordigden,
geopteerd voor buitenlandse leveranciers. Begin
2001 zijn er al 11 verbruikers, met een verbruik van
samen 2,3 TWh, die zich bij buitenlandse leveran-
ciers bevoorraden. Deze 11 verbruikers vertegen-
woordigden in 2000 8,5% van de totale vraag van
de eindafnemers waarvan het jaarlijks verbruik hoger
ligt dan 40 GWh.



20 ❘ De evolutie van de elektriciteitsmarkt 

� 2.4. Indicatieve tarieven voor de toegang tot
het net

Aangezien de netbeheerder begin 2000 nog steeds
niet was aangewezen, werden er ook geen door de
CREG goedgekeurde en gecontroleerde transmis-
sietarieven gepubliceerd. De Staatssecretaris heeft
CPTE dan verzocht om, als huidige neteigenaar,
indicatieve transporttarieven te publiceren bestemd
voor de in aanmerking komende afnemers.

Deze indicatieve tarieven gepubliceerd door CPTE
vallen buiten het wettelijk kader. Zij hebben bijge-
volg een louter indicatief karakter en verbinden de
CREG geenszins. Deze indicatieve tarieven voor
de toegang tot het transmissienet en het gebruik
ervan gepubliceerd door CPTE worden hieronder
besproken99.

a. Dossierkosten voor het afsluiten van een
toegangsovereenkomst

De toegangsovereenkomsten kunnen worden afge-
sloten voor een periode van één jaar of voor een
periode van vier opeenvolgende weken.

De dossierkosten bedragen :

- 1.000 € per overeenkomst voor een periode van
één jaar ;

- 250 € per overeenkomst voor een periode van
één maand ;

- 250 € per verlenging of aanhangsel van een
bestaande overeenkomst.

b. Definitie van de periodes

Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor
dal- en piekuren, rekening houdend met de belasting
van het net.

Periodes

99 Zie het document « Toegang

tot het CPTE-net : voorlopig

barema » beschikbaar op de

website van CPTE

(www.cpte.be).

Dag Uur Piekuren Daluren Week-end

Maandag tot vrijdag 0 tot 7 uur x
Maandag tot vrijdag 7 tot 22 uur x
Maandag tot vrijdag 22 tot 24 uur x

Zaterdag 0 tot 7 uur x
Zaterdag 7 tot 24 uur x
Zondag 0 tot 22 uur x
Zondag 22 tot 24 uur x
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c. Eenheidsprijzen voor onderschrijving van
vermogen

Deze component is gebaseerd op de te transpor-
teren vermogens tussen de injectie- en afname-
punten.

De tarievenseizoenen worden als volgt afgeba-
kend :

- de winterbarema’s worden toegepast op perio-
des die gedurende de weken 1 tot 13 en 40 tot 52
beginnen ;
- de zomerbarema’s worden toegepast op perio-
des die gedurende de weken 14 tot 39 beginnen.

d. Eenheidsprijzen voor bijkomend vermogen

De berekening van het bijkomend vermogen gebeurt
voor elk injectie- en afnamepunt en bestaat uit het
verschil tussen het geïnjecteerd vermogen en het
onderschreven vermogen.
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Onderscheiden Formule op maandbasis Jaarlijkse 
spanningsniveaus (€/kW.periode) formule (€/kW.jaar) 

Winter Zomer

Piek- Dal- Week- Piek- Dal- Week-
uren uren end uren uren end

In 380/220/150 kV-netten 1,24 0,72 0,47 0,96 0,63 0,43 25

Bij de uitgang van transfo’s 2,00 1,21 0,74 1,43 0,98 0,66 40
naar 70/36/30 kV

In 70/36/30 kV-netten 3,11 1,81 1,14 2,25 1,49 1,01 60

Bij de uitgang van transfo’s 3,75 2,12 1,36 2,73 1,77 1,2 70
naar middenspanning

Onderscheiden Winter Zomer
spanningsniveaus (€/kW.periode) (€/kW.periode) 

Piek- Dal- Week- Piek- Dal- Week-
uren uren end uren uren end

In 380/220/150 kV-netten 1,43 0,83 0,54 1,10 0,72 0,49

Bij de uitgang van transfo’s 2,30 1,39 0,85 1,64 1,13 0,76
naar 70/36/30 kV

In 70/36/30 kV-netten 3,58 2,08 1,31 2,59 1,71 1,16

Bij de uitgang van transfo’s 4,31 2,44 1,56 3,14 2,04 1,38
naar middenspanning
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e. Eenheidsprijzen voor systeemdiensten

� 2.5. Het technisch reglement

In afwachting van het van kracht worden van de
desbetreffende bepalingen van de elektriciteitswet,
alsmede van de koninklijke besluiten genomen in
uitvoering van deze bepalingen, en meer in het bij-
zonder bij gebrek aan technisch reglement, heeft
CPTE op vrijwillige basis een overgangssysteem
uitgewerkt waarin de principes voor de toegang
van derden tot het CPTE-net uiteengezet worden.
Dit systeem is voorgesteld op de website van CPTE
www.cpte.be : « Toegang van derden tot het CPTE-
net : praktische modaliteiten ».

Onderscheiden spanningsniveaus (€/MWh)

In 380/220/150 kV-netten 2,83

Bij de uitgang van transfo’s 2,93
naar 70/36/30 kV

In 70/36/30 kV-netten 3,01

Bij de uitgang van transfo’s 3,05
naar middenspanning
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100 PBEG L 204, 22 juni 1998, 1.

101 Richtlijn 94/22/EG van het

Europees Parlement en de Raad

van 30 mei 1994 betreffende de

voorwaarden voor het verlenen

en het gebruik maken van ver-

gunningen voor de prospectie,

de exploratie en de productie

van koolwaterstoffen, (PBEG L

164, 30 juni 1994, 3).

102 Artikel 4 van de gasrichtlijn.

103 Artikel 4.1. van de gasricht-

lijn.

104 Artikelen 14 tot 23 van de gas-

richtlijn.

105 Artikel 14 van de gasrichtlijn.

106 Zie Deel 1, 1.1.1.

107 Artikel 18.2. van de gasricht-

lijn.

108 Artikelen 18.2. tot 18.4. van

de gasrichtlijn.

109 In artikel 2 van de gasrichtlijn

gedefinieerd als «elke natuur-

lijke persoon of rechtspersoon

die ten minste een van de vol-

gende functies vervult : produc-

tie, transmissie, distributie,

levering, aankoop of opslag van

aardgas, met inbegrip van vloei-

baar aardgas, en die verantwoor-

delijk is voor de met deze

functies verband houdende com-

merciële, technische en/of

onderhoudswerkzaamheden,

maar die geen eindafnemer is ».

110 Artikel 17.1. van de gasricht-

lijn.

DEEL 2
De evolutie van de 
gasmarkt

1. HET REGLEMENTAIR KADER

� 1.1. De Europese Unie

1.1.1. De richtlijn 98/30/EG 

De Europese richtlijn 98/30/EG100 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor aardgas (hierna : de gasrichtlijn) beoogt de
verwezenlijking van een concurrentiële interne markt
voor aardgas op het vlak van vervoer (a.) en leve-
ring (b.). Ze organiseert de toegang van derden tot
de infrastructuur voor transmissie, opslag en vloei-
baar aardgas (hierna : LNG) (c.), ze voorziet de
opstelling van gescheiden rekeningen, de moge-
lijkheid om verplichtingen inzake openbare dienst-
verlening op te leggen (d.) en de creatie van een
regulerende instantie (e.). De gasrichtlijn is opge-
steld naar het voorbeeld van de elektriciteitsricht-
lijn. Ze bevat geen bepalingen betreffende de
productie aangezien deze onvoldoende is om het
voorwerp van concurrentie in Europa uit te maken ;
de productie blijft bijgevolg geregeld door een
andere richtlijn101. Inzake de concretisering van deze
principes wordt de Lidstaten een grote speelruimte
gelaten.

a. Vervoer 

In de gevallen waarin toestemming vereist is voor
de bouw of exploitatie van aardgasinstallaties, ver-
lenen de lidstaten of de door hen aangewezen
bevoegde instanties deze toestemming. De rede-
nen waarom toestemming wordt geweigerd moe-
ten objectief en niet-discriminerend zijn102. De richtlijn
onderwerpt de transmissie- en opslagbedrijven aan
de volgende verplichtingen : ze moeten afzien van
elke vorm van discriminatie tussen systeemge-
bruikers of categorieën van systeemgebruikers, en
in geen geval ten gunste van met het bedrijf ver-
wante bedrijven, ze moeten de vertrouwelijkheid
eerbiedigen van commercieel gevoelige gegevens
en ze mogen geen misbruik maken van deze gege-
vens.

b. Levering

De gasrichtlijn stelt de levering van aardgas open
voor concurrentie door de Lidstaten toe te laten op
grond van objectieve en niet-discriminerende cri-

teria toestemming te verlenen voor de levering van
aardgas en voor grootafnemers103.

c. Toegang tot het vervoersnet104

De gasrichtlijn laat de lidstaten de keuze tussen de
gereguleerde toegang tot het net enerzijds en de
toegang via onderhandelingen anderzijds, of tus-
sen een combinatie van beide systemen105. Het
systeem van « exclusieve koper »106 werd niet behou-
den in het geval van aardgas. De aanwijzing van de
in aanmerking komende klanten gebeurt geleide-
lijk aan op basis van het verbruiksniveau en het doel
van de onderneming. De producenten van elektri-
citeit op basis van aardgas komen in alle Lidstaten
in aanmerking, ongeacht hun jaarlijks verbruiksni-
veau. Om het evenwicht op hun elektriciteitsmarkt
te waarborgen, kunnen de Lidstaten echter voor
het in aanmerking komen van warmtekrachtpro-
ducenten een drempel instellen die niet hoger mag
zijn dan het beoogde niveau voor andere eindaf-
nemers107. Anderzijds moet elke Lidstaat de ver-
bruiksdrempel zodanig instellen dat in een eerste
fase een marktopenstelling wordt gerealiseerd gelijk
aan ten minste 20% van het totale verbruik, ten-
einde ten minste 33% te bereiken 10 jaar na de
inwerkingtreding van de gasrichtlijn108.

Aardgasbedrijven109 kunnen de toegang tot het
systeem weigeren op grond van een gebrek aan
capaciteit indien de toegang tot het systeem hen
zou verhinderen de verplichtingen inzake openbare
dienstverlening na te komen of op grond van eco-
nomische en financiële moeilijkheden met « take-
or-pay-contracten »110.

Gelet op de aanzienlijke investeringen die nodig zijn
voor de bouw van verwerkingsinstallaties en voor
de aanleg van (al dan niet onderzeese) pijpleidin-
gen van het productieveld tot aan deze (aanlan-
dings)terminals en voor de uitbouw van het
transport- en distributie-pijpleidingennet, hebben
de meeste aardgasbedrijven « take or pay » aan-
koopcontracten afgesloten met de aardgasprodu-
centen. Hierbij verbinden zij zich ertoe om
gedurende een langere periode (meestal 15, 20 of
zelfs 30 jaar) een welbepaalde hoeveelheid aardgas
af te nemen, of, bij een kleinere afname, het bedrag
overeenstemmend met deze contractueel vastge-
legde hoeveelheid te betalen.

De
evolutie 
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111 Artikelen 12 en 13 van de gas-

richtlijn.

112 Artikel 3.2. van de gasricht-

lijn.

113 Artikel 22 van de gasrichtlijn.

De gasrichtlijn voorziet daarom in een (tijdelijke)
ontheffing van de toepassing van de clausule van
vrije toegang tot het net, teneinde deze maat-
schappijen toe te laten deze investeringen in infra-
structuur terug te verdienen op een economisch
aanvaardbare manier. Deze ontheffing wordt geval
per geval beoordeeld aan de hand van een aantal
criteria zoals bevoorradingszekerheid, verplichtin-
gen inzake openbare dienstverlening, de actuele
graad van deregulering, de marktpositie van het
betrokken aardgasbedrijf, de graad van intercon-
nectie met het Europese transportnet, de clausu-
les opgenomen in het contract (datum van
ondertekening, duur, exclusiviteit, mogelijkheid tot
herziening), enz.

d. De boekhoudkundige scheiding en de open-
bare dienstverplichtingen111

Teneinde de controletaak van de regulerende instan-
ties te vergemakkelijken moeten geïntegreerde
aardgasbedrijven intern afzonderlijke boekhoudin-
gen voeren voor de transmissie-, distributie- en de
opslagactiviteiten met betrekking tot aardgas en
voor hun niet-gasactiviteiten, zoals zij dat zouden
moeten doen indien die activiteiten door verschil-
lende bedrijven zouden worden uitgevoerd.

De Lidstaten mogen aardgasbedrijven verplichtin-
gen inzake openbare dienstverlening opleggen die
betrekking kunnen hebben op de veiligheid, die
zowel de voorzieningszekerheid als de regelmaat,
de kwaliteit en de prijs van de leveringen omvat,
alsmede op de bescherming van het milieu. Deze
verplichtingen mogen echter niet discriminerend
zijn, wat betekent dat ze op dezelfde wijze moeten
worden opgelegd aan alle gasbedrijven die zich in
dezelfde situatie bevinden112.

e. Regulerende instantie 

Naar het voorbeeld van de elektriciteitsrichtlijn voor-
ziet de gasrichtlijn dat de lidstaten passende en
doelmatige mechanismen instellen voor regulering,
controle en transparantie om misbruik van machts-
posities en marktondermijnende praktijken te voor-
komen113.

1.1.2. Het forum van Madrid

Het forum van Madrid is voor de gasmarkt wat het
forum van Firenze voor de elektriciteitsmarkt is. Het
forum van Madrid staat evenwel minder ver dan
het forum van Firenze, hetgeen niet verwonderlijk
is aangezien de liberalisering van de gasmarkt later
op gang is gekomen dan de liberalisering van de

elektriciteitsmarkt. Het forum van Madrid had in
2000 dan ook veel weg van een verkenning van het
terrein, meer bepaald van een opsporing van de
hindernissen die zich voordoen op de weg naar een
effectieve Europese interne gasmarkt. Op dit
moment blijken de voornaamste probleempunten
te zijn :

- de tarifering van het grensoverschrijdend trans-
port ;

- de beschikbare transportcapaciteit ;
- de technische interoperabiliteit van de gasver-
voersnetten ;
- de scheiding tussen de gasvervoeractiviteiten en
de commerciële activiteiten van geïntegreerde gas-
ondernemingen. 

De « Council of European Energy Regulators »
(CEER) stelde zijn rapport voor over de praktische
stappen die moeten gezet worden om een com-
petitieve Europese gasmarkt te ontwikkelen. Dit
rapport had ontegensprekelijk een grote impact op
de conclusies van het forum van Madrid. Zo her-
nemen deze conclusies integraal de principes die
de CEER naar voren heeft gebracht als de princi-
pes waarop alle voorstellen van het forum van
Madrid dienen gebaseerd te zijn. Het betreft hier :

- de niet-discriminerende toegang tot het gasnet-
werk en de ondersteunende diensten ;
- het tijdig terbeschikkingstellen door de TNB van
relevante en accurate informatie ; 
- tarieven die de kosten weergeven en die geen
kruissubsidies veroorzaken ;
- het efficiënt gebruik van het netwerk. 

Als prioritaire aandachtspunten schoof de CEER
de volgende dossiers naar voor :

- de tarificatie van het gasvervoer en de onder-
steunende diensten ;
- het uitbalanceringsregime tussen de gasinjecties-
en opnames binnen het vervoersnet en de kosten
verbonden aan de onevenwichten ;
- de toewijzing van capaciteit aan concurrerende
netwerkgebruikers ;
- de kwaliteit van het gas en de interoperabiliteit
van de gasvervoersnetten ;
- de omvang en het effect van lange termijncon-
tracten inzake gas en netwerkgebruik.

� 1.2. België

De Lidstaten moesten de gasrichtlijn in nationaal
recht omzetten uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding, met name uiterlijk tegen
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114 Artikelen 29 en 30 van de gas-

richtlijn.

115 Artikel 6, §1, VII, lid 2, c en d,

van de wet van 8 augustus 1980

tot hervorming der instellingen.

116 Belgisch Staatsblad, 11 mei

1999.

117 Deze gewijzigde wet wordt in

het vervolg van de tekst de 

« gaswet » genoemd.

118 Artikel 6, §1, VII, lid 1, b, van

de wet van 8 augustus 1980 tot

hervorming der instellingen.

119 Artikelen 3 en 4 van de gas-

wet.

120 Door artikel 28 van de wet van

29 april 1999 betreffende de

organisatie van de gasmarkt en

het fiscaal statuut van de elektri-

citeitsproducenten, die artikel

181 van de wet van 8 augustus

1980 betreffende de budgettaire

voorstellen 1979-1980 wijzigt

(Belgisch Staatsblad, 15

augustus 1980, err. Belgisch

Staatsblad, 9 september 1980).

121 Artikel 15/1, 2°, van de gas-

wet.

122 Artikelen 15/3 en 15/4 van de

gaswet.

123 Artikelen 15/5 tot 15/9 van de

gaswet.

124 Artikel 15/12, § 2, van de gas-

wet.

10 augustus 2000114. Geen enkele Lidstaat heeft
een bijkomende termijn gevraagd om deze omzet-
ting tot stand te brengen.

Net als in de elektriciteitssector veronderstelt de
omzetting van de gasrichtlijn de tussenkomst van
verschillende wetgevers. De federale overheid, die
bevoegd is voor « de grote infrastructuren voor de
stockering, het vervoer, de productie en de tarie-
ven »115, heeft de gasrichtlijn omgezet door het goed-
keuren van de wet van 29 april 1999 betreffende
de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal sta-
tuut van de elektriciteitsproducenten116, die de wet
wijzigt van 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen117 (hierna : de gaswet).

De gewesten, die bevoegd zijn voor « de openbare
gasdistributie118 », hadden op 31 december 2000
nog geen regels opgesteld.

1.2.1. De gaswet

a. Vervoer 119

De exclusieve concessie van Distrigas voor het ver-
voer en de opslag van aardgas wordt opgeheven120.
Anderzijds zijn de bouw en de exploitatie van ver-
voerinstallaties onderworpen aan de voorafgaande
toekenning van een individuele vergunning door de
Minister. Na advies van de CREG stelt de Koning
de criteria en de procedure vast voor de toeken-
ning van de vervoervergunningen. De vervoer-
ondernemingen moeten zich onthouden van
discriminatie tussen netgebruikers, inzonderheid
ten gunste van verbonden ondernemingen121.

b. Levering122

De levering van aardgas is onderworpen aan de
voorafgaande toekenning van een vergunning door
de Minister. Na advies van de CREG, bepaalt de
Koning de criteria en de procedure voor de toe-
kenning van de leveringsvergunningen, evenals de
andere procedurevraagstukken betreffende deze
vergunningen.

c. Toegang tot het vervoersnet 123

De Belgische wetgever heeft gekozen voor het
systeem van toegang via onderhandelingen tot het
vervoersnet. Elk jaar maken de vervoeronderne-
mingen de belangrijkste commerciële voorwaarden
voor het gebruik van het door hen geëxploiteerde
vervoersnet bekend. Na advies van de CREG spe-
cificeert de Koning de gegevens die de vervoer-

ondernemingen moeten opnemen onder deze com-
merciële voorwaarden. Op voorstel van de CREG
stelt de Koning een gedragscode vast inzake toe-
gang tot de vervoersnetten. De gedragscode
bepaalt met name de procedures en nadere regels
voor de aanvraag van toegang tot het net, de mini-
mumvereisten inzake de administratieve en ope-
rationele scheiding tussen de functies van
gasvervoer en levering van gas binnen geïntegreerde
vervoerondernemingen en de basisprincipes inzake
tarificatie en facturatie.

België heeft geopteerd voor een snellere markt-
opening dan de minimumgrenzen vastgelegd door
de gasrichtlijn : de producenten van elektriciteit
komen in aanmerking voor de aankoop van aardgas
bestemd voor de productie van elektriciteit, alsook,
in een eerste fase, de eindafnemers die op een ver-
voersnet zijn aangesloten en die een hoeveelheid
aardgas verbruiken gelijk aan of hoger dan 25 mil-
joen m3 per jaar per verbruikslocatie. Dit stemt over-
een met een openingsgraad van ongeveer 47%.
Vanaf 10 augustus 2003 wordt deze verbruiks-
drempel verlaagd tot 15 miljoen m3 per jaar,
waardoor de openingsgraad 49% zal bedragen, en
vervolgens tot 5 miljoen m3 per jaar vanaf 1 okto-
ber 2006, waardoor de openingsgraad 66% zal
bedragen. Vanaf 1 oktober 2010 komen alle eind-
afnemers die aangesloten zijn op een vervoersnet
in aanmerking. Met uitzondering van Frankrijk,
Griekenland en Portugal, komen alle landen momen-
teel reeds in de buurt van de minimum openings-
graad van 30%. Terwijl Frankrijk de openstelling
van haar gasmarkt moedwillig beperkt, hebben
Griekenland en Portugal, als opkomende markten,
afwijkende maatregelen verkregen teneinde de
bouw van hun aardgasnet voort te zetten. 

d. De boekhoudkundige scheiding en de open-
bare dienstverplichtingen

De geïntegreerde gasondernemingen moeten in
hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen
houden voor hun activiteiten van vervoer, distribu-
tie en opslag van aardgas en, in voorkomend geval,
voor het geheel van hun activiteiten buiten de gas-
sector124, zoals zij zouden moeten doen indien deze
activiteiten door juridisch onderscheiden onderne-
mingen werden uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel 15/11 van de gaswet kan
de Koning, na advies van de CREG, de houders
van vervoer- en leveringsvergunningen openbare
dienstverplichtingen opleggen inzake respectieve-
lijk investeringen ten gunste van afnemers die geen
in aanmerking komende afnemers zijn en inzake
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regelmaat en kwaliteit van levering en inzake bevoor-
rading van distributieondernemingen, en andere
afnemers, in de mate dat zij niet in aanmerking
komen124. Bij de overdracht van de overheidsdeel-
name in Distrigas aan de privé-sector, werd de Staat
een controle-instrument, « bijzonder aandeel »126

genoemd (in het Engels : golden share), toegekend
in Distrigas en in de Nationale Maatschappij der
Pijpleidingen (hierna : NMP) ; dit gebeurde door
middel van twee koninklijke besluiten, respectie-
velijk daterend van 10 en 16 juni 1994127. Dankzij
dit vetorecht kan de Belgische regering Distrigas
aanmanen rekening te houden met de algemene
doelstellingen inzake de energiebevoorrading van
het land. Het komt de Koning toe om, na advies
van de CREG, de objectieve, niet discriminatoire
en transparante criteria te bepalen voor de uitoe-
fening van de bijzondere rechten verbonden aan
deze hierboven vermelde bijzondere aandelen128. 

e. De regulerende instantie

In deze context neemt de CREG haar plaats in als
regulerende instantie van de gasmarkt : de wetge-
ver gaf er de voorkeur aan om één regulator te 
creeren voor zowel de elektriciteits- als de gas-
markt.

f. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de gas-
wet

Op 20 juli 2000 besliste de Ministerraad een aan-
passing van de gaswet voor te stellen, met een ver-
snelling van de opening van de gasmarkt in België
als hoofddoel. Teneinde deze beslissing te kunnen
voorbereiden verzocht de Staatssecretaris de CREG
een advies uit te brengen over een versnelling van
de liberalisering van de gasmarkt. De CREG gaf
een advies dat onderverdeeld was in vier delen129.

Om te beginnen wordt de situatie op de markt
geschetst aan de hand van een vergelijking van de
gasprijzen in Europa en van de graad van omzet-
ting van de gasrichtlijn in de interne juridische orden.
In België zou de liberalisering afgeremd kunnen
worden door, enerzijds, de omstandigheid dat het
noordelijk centrum van België bevoorraad wordt
met een ander soort gas dan de rest van het land
en, anderzijds, door de moeilijkheid voor het leve-
ringsbedrijf om voldoende opslagdiensten te vin-
den om tot een evenwicht te kunnen komen tussen
de gasinjecties en de gasafnames. Ten tweede is
de gasrichtlijn, die drempels invoert om in aan-
merking te komen en zodoende de toegang tot het
vervoersnet beperkt, een overgangsmaatregel. Het
is niet aangewezen deze maatregel in België te ver-

lengen, des te meer omdat een gedeeltelijke libe-
ralisering tot discriminatie leidt tussen de consu-
menten naargelang hun omvang en hun nationaliteit.
Een onmiddellijke liberalisering van alle directe klan-
ten, met inbegrip van de intercommunales, wordt
daarom aanbevolen. Het valt niet te ontkennen dat
de onmiddellijke liberalisering van de gasmarkt
bepaalde problemen met zich zal meebrengen,
maar die kunnen worden opgelost. In een context
van groeiende behoeften vertonen de « take-or-
pay »-contracten geen bijzonder risico voor de
onderneming die hen afsloot. Voorts kan de nieuwe
commerciële infrastructuur die gecreëerd moet wor-
den om de liberalisering doeltreffend te maken,
geleidelijk ingevoerd worden. Ten derde meent de
CREG dat de verplichting voor Distrigas om
gescheiden rekeningen op te stellen voor de acti-
viteiten van vervoer, distributie en opslag niet toe-
reikend is130. De CREG stelt in een eerste fase, naast
de reeds voorziene financiële scheiding, de volle-
dige fysieke en juridische scheiding, alsmede de
scheiding op het vlak van informatica voor tussen
enerzijds, de commerciële aankoop- en verkoop-
afdelingen en anderzijds, de vervoereenheid. Tot
slot is de CREG van mening dat er moet overge-
gaan worden tot de aanduiding van een vervoer-
onderneming belast met het aanbieden van
gereguleerde toegang (dus geen onderhandelde
toegang) tot het net, in het bijzonder omdat zij meent
dat de opkomst van concurrerende vervoeronder-
nemingen in België een illusie is.

Op zijn vergadering van 20 juli 2000 heeft de
Ministerraad de volgende richtlijnen aangenomen : 

1. een snellere openstelling van de markt dan
bepaald in de gaswet. Op 31 december 2000 wordt
de drempel die bepaalt welke industriële afnemers
in aanmerking komen verlaagd van 25 miljoen m3

tot 5 miljoen m3, hetgeen gelijkstaat met een ope-
ningsgraad van 58% ; vanaf 1 oktober 2006 zal de
toegang volkomen vrij zijn voor de distributie-
ondernemingen en de industriële afnemers waar-
van het verbruik ten minste 1 miljoen m3 per jaar
bedraagt, zodat op het vervoersnet een openings-
graad van 100% zal worden bereikt ;

2. een gereguleerde toegang voor derden in plaats
van een onderhandelde toegang ;

3. bijkomende maatregelen voor de geïntegreerde
vervoerondernemingen inzake de scheiding van de
functies vervoer en koop/verkoop ;

4. het financieren van de openbare dienstverplich-
tingen inzake sociale aspecten en rationeel ener-
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giegebruik via een toeslag op het globale Belgische
gasverbruik door middel van de vergunningen voor
gasleveringen. Deze toeslag zal ten goede komen
aan het sociaal fonds dat wordt verhoogd tot 
720 miljoen BEF en aan het fonds voor rationeel ener-
giegebruik dat wordt verhoogd tot 90 miljoen BEF ;

5. de versterking van de onderzoek- en interven-
tiemacht van de CREG.

De CREG heeft van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om op 21 september 2000 op eigen initi-
atief een voorstel uit te brengen over de aanpas-
singen aan de gaswet. Dit voorstel131 bevat drie
delen. De CREG beveelt enkele wijzigingen van de
gaswet aan die vereist zijn om gevolg te geven aan
de beslissingen van de Ministerraad van 20 juli 2000.
Zij stelt tevens een tekstuele correctie van de wet
voor en doet enkele suggesties om de inhoud van
de wet te verduidelijken.

Uiteindelijk werd het voorontwerp tot wijziging van
de wet goedgekeurd op de Ministerraad van 
22 december 2000.

1.2.2. De inwerkingstelling van de gaswet

Zoals de elektriciteitswet zet de gaswet de basis-
principes van de liberalisering van de gassector in
vrij algemene termen om. De concrete toepassing
van deze principes dient te gebeuren door het uit-
vaardigen van koninklijke besluiten. In de loop van
het jaar 2000 werd er één koninklijk besluit ter uit-
voering van de gaswet goedgekeurd nadat de
CREG hieromtrent haar advies had gegeven.

Het betreft hier het koninklijk besluit van 5 decem-
ber 2000 tot vaststelling van de criteria voor de uit-
oefening van de bijzondere rechten verbonden aan
de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat
in de NMP en in Distrigas132. De CREG verstrekte
eveneens adviezen in verband met drie ontwerpen
van koninklijk besluit die echter nog niet goedge-
keurd werden. Tot slot heeft de CREG ook twee
voorstellen uitgebracht in verband met de gassec-
tor. Het eerste (C 2000/002-D) werd hierboven reeds
besproken. Het tweede voorstel betreft de gedrags-
code. Deze diverse vormen van inwerkingstelling
van de gaswet worden hierna besproken. De refe-
renties van de akten van de CREG zijn als Bijlage
3 bij het onderhavig jaarverslag gevoegd.

a. Vervoer

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit
betreffende de toekenning van de vervoerver-
gunningen en de algemene verplichtingen van
de houders ervan133

In uitvoering van artikel 4 van de gaswet werd een
ontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt dat onder
meer de criteria en de procedure voor de toeken-
ning van de vergunning voor de bouw en de exploi-
tatie van een vervoerinstallatie vastlegt. Overeen-
komstig dit artikel werd dit ontwerp van koninklijk
besluit voor advies voorgelegd aan de CREG die
enkele ingrijpende wijzigingen van de tekst voor-
stelde.

Eerst en vooral, om de redenen vermeld in het
advies A 2000/002-D134, zou de vervoervergunning
aan de installatie zelf moeten gekoppeld worden
en niet aan de persoon van de aanvrager. De exploi-
tatie van de installatie zou het voorwerp moeten
uitmaken van een afzonderlijke vergunning die dit-
maal wel verbonden is aan de persoon van de aan-
vrager ; de CREG beveelt een wetswijziging aan
om dit mogelijk te maken. Vervolgens wordt aan-
bevolen om een selectie uit te voeren inzake de
voorwaarden voor het toekennen van de vervoer-
vergunning om reden dat ze niet allemaal kunnen
en moeten geverifieerd worden bij het aanvragen
van de vergunning. Inzake de milieuaspecten dringt
zich een samenwerking met de gewesten op.

De aspecten van ruimtelijke ordening moeten
behandeld worden in het kader van de bouwver-
gunningen. Tenslotte is de CREG voorstander van
een sterke vereenvoudiging van de procedures voor
de toekenning, wijziging, herziening, schorsing,
intrekking, vervallenverklaring, verlenging en over-
dracht van de vervoervergunningen.

b. Levering

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit
betreffende de algemene voorwaarden voor de
levering van aardgas en de toekenning van de
leveringsvergunningen voor aardgas135

In uitvoering van artikel 15/4 van de gaswet werd
een ontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt ten-
einde onder meer de criteria en de procedure voor
de toekenning van de leveringsvergunningen te
bepalen. Overeenkomstig dit artikel werd dit ont-
werp van koninklijk besluit voor advies voorgelegd
aan de CREG die de volgende opmerkingen
maakte.
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Ten eerste voorziet de gaswet, in tegenstelling tot
vroegere wetgeving, een onderscheid tussen de
diensten van verkoop enerzijds en vervoer/distri-
butie anderzijds. De leveringsvergunning slaat enkel
op de verkoop van gas, hetgeen de leveringsvoor-
waarden die betrekking hebben op het aantonen
van een technische bekwaamheid inzake vervoer
overbodig maakt. Meer algemeen is het voorbarig
om van een leveringsonderneming die nog niet
gestart is met het verhandelen van gas, te eisen dat
hij bewijst de voorwaarden van een leverings-
onderneming te vervullen, zoals bijvoorbeeld het
eerbiedigen van de gedragscode. Daarom stelt de
CREG voor om de leveringsvergunningen op auto-
matisch verzoek toe te kennen, en de aandacht toe
te spitsten op het controleren van de lopende ver-
plichtingen van de houders tijdens het gebruik
ervan136. Ten tweede wenst de CREG de partijen vol-
komen vrij te laten om contracten af te sluiten met
betrekking tot levering van gas volgens de moda-
liteiten en de voorwaarden die zij wensen. Indien
de overheid toch enige vorm van bescherming wil
voorzien, is het verkieslijk dat ze dit doet onder de
vorm van openbare dienstverplichtingen of via de
wetgeving op de bescherming van de consument.

c. Toegang tot het vervoersnet

De CREG heeft een advies gegeven over de belang-
rijkste commerciële voorwaarden voor de toegang
via onderhandelingen tot het vervoersnet. Ze heeft
ook een voorstel van gedragscode opgesteld. Beide
akten gaan uit van een toegang via onderhande-
lingen tot het vervoersnet. Indien de gaswet effec-
tief gewijzigd wordt en overschakelt naar een
gereguleerde toegang voor derden, dan zouden
ook de twee koninklijke besluiten die uit deze akten
zouden voortvloeien, moeten gewijzigd worden.

De belangrijkste commerciële voorwaarden voor
de onderhandelde toegang tot het aardgasver-
voersnet137

In uitvoering van artikel 15/5, §2, van de gaswet
werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld
dat de gegevens specifieert die de vervoeronder-
nemingen moeten opnemen onder de commerciële
voorwaarden die ze elk jaar moeten publiceren138

voor het gebruik van het door hen geëxploiteerd
vervoersnet. Overeenkomstig dit artikel werd dit
ontwerp van koninklijk besluit ter advies voorge-
legd aan de CREG die de volgende opmerkingen
heeft geformuleerd.

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen het bepalen van de belangrijkste commer-

ciële voorwaarden enerzijds en de bekendmaking
van deze voorwaarden anderzijds. Artikel 11 van
het voorstel van gedragscode dat de CREG
opstelde in toepassing van artikel 15/5, §3, van de
gaswet bepaalt deze voorwaarden. De bekend-
making door de vervoeronderneming van de belang-
rijkste commerciële voorwaarden wordt geregeld
in het koninklijk besluit dat ter advies aan de CREG
werd voorgelegd. Omwille van de rechtszekerheid
dient de lijst met de belangrijkste commerciële voor-
waarden die door de vervoeronderneming moet
gepubliceerd worden, een exhaustieve lijst te zijn
die alle voorwaarden bevat die nodig zijn voor de
onderhandelingen tussen de toekomstige netge-
bruiker en de vervoeronderneming met betrekking
tot de toegang tot en het gebruik van het desbe-
treffende vervoersnet. Bovendien stelt de CREG
een publicatie door de vervoerondernemingen voor,
zowel op papier als op de website, van deze voor-
waarden, waarvan de wijzigingen regelmatig zou-
den bijgehouden worden. 

De gedragscode inzake toegang tot de ver-
voersnetten voor aardgas139

Overeenkomstig artikel 15/5, §3, van de gaswet
heeft de CREG op verzoek van de Staatssecretaris
een voorstel van koninklijk besluit opgesteld « betref-
fende de gedragscode inzake toegang tot de ver-
voersnetten voor aardgas ». De inhoud van dit
voorstel wordt hierna besproken.

Het voorstel legt vooreerst de procedure vast voor
de onderhandelde toegang tot een vervoersnet ;
met name de gegevens die de aanvraag voor (wij-
ziging van) toegang tot een vervoersnet, tot een
LNG-terminal of tot opslaginstallaties moet bevat-
ten en de wijze waarop de vervoersonderneming
de aanvraag behandelt. Teneinde discriminatie tus-
sen netgebruikers te voorkomen is elke vervoers-
onderneming verplicht de belangrijkste voorwaarden
op te stellen voor de toegang tot en het gebruik van
haar vervoersnet. Deze voorwaarden moeten door
de CREG worden goedgekeurd, en bevatten onder
meer de tariefmethodologie en de indicatieve prij-
zen voor de vervoersactiviteiten, de ondersteunende
en aanvullende ondersteunende diensten. 

Opdat de CREG de tariefmethodologie en de tarie-
ven zou kunnen evalueren, dient de vervoeronder-
neming afzonderlijke rekeningen voor te leggen
betreffende haar onderscheiden vervoersactivitei-
ten en haar aankoop- en verkoopactiviteiten, even-
als betreffende haar opbrengsten per vervoers-
activiteit. Bij de controle van de indicatieve prijzen
zal de CREG erop toezien dat deze laatste :
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- niet-discriminerend en transparant zijn ;
- geörienteerd zijn in functie van de kosten ;
- de vervoersonderneming toelaten om de reële
kosten te dekken ;
- een billijke winstmarge inhouden in evenwicht met
de vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal ;
- een optimalisatie beogen van het gebruik van de
capaciteit van het vervoersnet ; 
- voldoende onderscheiden zijn.

De belangrijkste voorwaarden omschrijven even-
eens :

- de modaliteiten inzake de niet-vaste vervoersca-
paciteit en de flexibiliteitsdiensten ;
- de regels voor het beheer van de onevenwichten
in het vervoersnet, waarvoor elke geïntegreerde
vervoersonderneming een flexibiliteitskamer inricht
opdat leveringsondernemingen hun onevenwich-
ten per ingangspunt of –zone onderling op elkaar
zouden kunnen afstemmen.

Mits naleving van bepaalde voorwaarden blijft de
vervoersonderneming vrij om keuzes te maken
inzake :

- de tijdseenheid om het evenwicht tussen injectie
en afname te bepalen ;
- de structuur van het contract : van punt tot punt,
entry/exit, enz. 

Alle beschikbare vervoerscapaciteit wordt op de
markt aangeboden. De vervoersonderneming publi-
ceert informatie over de resterende capaciteit op
elk ingangspunt. De vervoerscontracten bevatten
een « use-it-or-lose-it » clausule om te vermijden
dat iemand vaste capaciteit zou reserveren die hij-
zelf niet gebruikt, op een plaats waar aan de vraag
niet kan voldaan worden. 

Tenslotte definieert het voorstel de maatregelen die
de vervoersonderneming moet nemen ter voorko-
ming van elke discriminatie tussen netgebruikers
en ter bescherming van de vertrouwelijkheid van
de commerciële gegevens betreffende de netge-
bruikers. Krachtens deze maatregelen is de geïn-
tegreerde vervoeronderneming verplicht om haar
organisatieplan door de CREG te laten goedkeu-
ren, met het oog op het verzekeren van de admi-
nistratieve en operationele scheiding tussen de
functies van gasvervoer en levering van gas
(« Chinese muur »). De CREG zal een commissaris
aanstellen die toeziet op de goede werking van
deze scheiding.

d. De boekhoudkundige scheiding en de open-
bare dienstverplichtingen

Het koninklijk besluit van 5 december 2000 tot
vaststelling van de criteria voor de uitoefening
van de bijzondere rechten verbonden aan de bij-
zondere aandelen ten voordele van de Staat in
de NMP en in Distrigas140

Dit koninklijk besluit, genomen in uitvoering van
artikel 29, §2, van de wet van 29 april 1999 betref-
fende de organisatie van de gasmarkt en het fis-
caal statuut van de elektriciteitsproducenten, werd
voorafgegaan door een advies van de CREG, dat
er voor alles op had gewezen dat het « bijzonder
aandeel » een overlapping vormde met de opdracht
van de CREG. De CREG stelde ook vast dat het
ontwerp er gekomen was na een ingebrekestelling
door de Europese Commissie en gaat ervan uit dat
de criteria voor de uitoefening van de bijzondere
rechten te algemeen zijn om aanvaardbaar te zijn
op het gebied van het Europese recht. Indien de
overheid deze rechten wenst te behouden, moet
de interventie van de Staat plaatsvinden binnen
objectief meetbare grenzen. De CREG heeft aan-
bevolen grondig na te denken over de inhoud die
aan de openbare dienstverplichtingen zal worden
gegeven. Het advies van de CREG werd echter niet
gevolgd op deze punten.

e. De regulerende instantie

Het koninklijk besluit van 6 oktober 2000 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999
betreffende de samenstelling en de werking van
de Algemene Raad van de CREG141

Dit besluit werd in het kort becommentarieerd in
het deel van dit verslag dat gewijd is aan de elek-
triciteitssector.

f. Inwerkingtreding van de gaswet

Het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding
van sommige bepalingen van de wet van 29 april
1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt
en het fiscaal statuut van de elektriciteitspro-
ducenten

Dit besluit vervroegt de datum van inwerkingtre-
ding van sommige bepalingen van de gaswet naar
24 oktober 2000.
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2. DE BELGISCHE GASMARKT

� 2.1. De bevoorrading van aardgas

Sinds de eerste invoer van aardgas uit Nederland
in 1966 is België uitgegroeid tot een centraal knoop-
punt van de Europese aardgasmarkt. Aangezien
België zelf geen aardgas produceert, ging de aan-
dacht van de aardgassector vooral uit naar het uit-
bouwen van een strategisch vervoersnet, met het
doel een uitgebreide netinfrastructuur te bekomen
voor zowel de binnenlandse aardgasvoorziening
als voor de doorvoer van aardgas. Het resultaat is
een vervoersnet dat sterk verweven is met het
Europees aardgasnet.

De centrale ligging van België levert haar een niet
te verwaarlozen voordeel op inzake bevoorra-
dingszekerheid van de binnenlandse gasmarkt.

Om de aardgasvoorziening te verzekeren beschikt
België over een sterk gedifferentieerde portefeuille
van lange termijn invoercontracten. In het verleden
werden er zulke contracten afgesloten met Algerije
(tot 2006), met Nederland (tot 2016) en met
Noorwegen (tot het jaar 2022). Aangezien Distrigas
het monopolie had op de Belgische gasmarkt, cen-
traliseerde deze onderneming de gasinkoopporte-
feuille. Sinds haar oprichting voert Distrigas gas in
en uit onder de controle van de overheid. Sinds de
privatisering van Distrigas in 1994 beschikt de over-
heid nog over één gouden aandeel in deze onder-
neming waaraan speciale rechten zijn verbonden

die bij wet bepaald zijn. De aandeelhoudersstruc-
tuur van Distrigas wordt voorgesteld in figuur 7. 

Overeenkomstig de gaswet evolueert Distrigas naar
een operationele opsplitsing in een entiteit voor
aardgastransport en een entiteit voor de rest van
haar activiteiten. Aangezien Distrigas eigenaar is
van het hele vervoersnet blijft het vervoer van
aardgas een de facto monopolie waarbij toegang
tot het net voor de gebruikers op een niet-discri-
minerende manier dient georganiseerd te worden. 

De CREG zal waken over de vrije marktwerking. Het
liberalisatieproces is echter nog omgeven door onze-
kerheden omdat de spelregels voor de vrije markt
nog in ontwikkeling zijn. In 2000 hebben twee grote
industriële afnemers van meer dan 25 miljoen m3 op
jaarbasis, een beroep gedaan op andere leveran-
ciers dan Distrigas. Naarmate de transparantie van
het regelgevend kader rond het liberalisatieproces
toeneemt, zullen er ongetwijfeld meer spelers actief
worden op de Belgische aardgasmarkt. De dienst-
verlening en met name het flexibel inspelen op de
specifieke aardgasbehoeften van de klanten zullen
meer en meer de slagkracht van een leverings-
onderneming bepalen. « Gas-to-gas » concurren-
tie wordt een nieuw marktfenomeen terwijl er in het
verleden enkel sprake was van « gas-to-fuel » con-
currentie, waarbij de prijs van aardgas gekoppeld
was aan die van aardolie.

Door deze liberalisatie van de gasmarkt zal de
bevoorradingsstructuur fundamenteel gewijzigd
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Figure 7 : aandeelhoudersstructuur van Distrigas

Bron : Distrigas
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worden aangezien aan iedere leverancier de moge-
lijkheid wordt geboden om zijn eigen bevoorra-
dingsbeleid te voeren.

In 2000 werden de korte termijnverhandelingen en
prijsarbitrage-operaties van aardgas belangrijker.
Reeds 19% van de totale ingevoerde hoeveelheid
aardgas werd aangekocht op de spotmarkt, meestal
via de gashub van Zeebrugge. Deze laatste heeft

tijdens het voorbije jaar een grote groei gekend en
het niveau van meer dan dertig deelnemende bedrij-
ven overschreden. Door het groot aantal deelne-
mers wordt de ontwikkeling van de concurrentie
gunstig beïnvloed.
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Bron : voorlopige cijfers van Distrigas

Figuur 8 : aardgasbevoorrading van België in 2000
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� 2.2. Het vervoer van aardgas 

Het Belgisch aardgasvervoersnet wordt gekenmerkt
door 17 invoerpunten. Drie van deze punten zijn
gereserveerd voor het vervoer van laag calorisch
aardgas (L-gas) uit Nederland ; zij verzekeren de
bevoorrading van de Antwerpse en Brusselse regio
en de doorvoer naar Frankrijk. De andere invoer-
punten maken deel uit van het hoog calorisch net-
werk dat enerzijds de ons omringende vervoers-
netten met elkaar verbindt, maar anderzijds ook
instaat voor de bevoorrading van meer dan 70%
van het binnenlands aardgasverbruik.

Sinds de ingebruikname op 1 oktober 1998 van de
Interconnector tussen Bacton (Verenigd Koninkrijk)
en Zeebrugge, en de daarop aansluitende vTn(ver-
sterking transport-/transitnet)-pijpleiding van
Zeebrugge naar Duitsland en de splitsing naar
Nederland, bedraagt de totale beschikbare tran-
sitcapaciteit in België 48 miljard Nm3/jaar. Deze hoe-
veelheid beschikbaar debiet heeft de oprichting van
de eerste continentale Europese gashub in
Zeebrugge voor de verhandeling van aardgas in
november 1999 bevorderd. Met een potentiële ver-
voerscapaciteit van ongeveer 11% van het West-
Europese aardgasverbruik bezit België een
belangrijke troef.

Figuur 9 : infrastructuur van aardgasvervoer 

Bron : Distrigas / Figas
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� 2.3. De vraag naar aardgas

Zowel de aardgasvervoerssector als de openbare
distributiesector verzorgen de verdeling van het
aardgas in België. De vervoerssector voorziet de
grote industriële gebruikers, de elektrische centra-
les en de distributieondernemingen. 

De openbare distributie telt op haar beurt 21 lokale
distributieondernemingen. Deze sector nam in 2000
ongeveer 43,6% voor haar rekening van de totale
vraag van de in België gevestigde eindafnemers.
Ondanks de milde temperaturen tijdens het jaar
2000 stelt men nu ook weer een stijging vast van
het gebruik van aardgas binnen de distributiesec-
tor.
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Tabel 1 : verdeling van de industriële aardgasklanten verbonden aan het vervoersnet en het
openbare distributienet volgens afnamevolume in 1999

Vervoerssector Openbare distributie

aantal PJ Marktaandeel aantal PJ Marktaandeel
Afnamesegment

x > 25 miljoen m3/jaar 38 141,1 71% 1 1,7 4%

15 < x < 25 miljoen m3/jaar 28 22,9 12% 7 5,7 13%

5 < x < 15 miljoen m3/jaar 67 23,9 12% 33 11,7 27%

x < 5 miljoen m3/jaar 133 10,1 5% 337 24,0 56%

Totale vraag 266 198,0 100% 378 43,0 100%

Bron : Figas



Tabel 2 : Evolutie van de aardgasverkoop in de periode 1990-2000 (in PJ)

Bron : Distrigas/Figas : voorlopige cijfers voor 2000 ; (*) omvat tevens warmtekrachtkoppelingen en zelfproductie 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Openbare distributie (DP) 187,1 217,7 216 229,6 225,2 240,2 280,1 253,9 268,4 264,7 271
Totaal klanten met huishoudelijke en niet huishoudelijke 
tarieven 163,7 192,7 189,8 201,6 195,8 208,6 244,8 216,7 227,7 221,8 225

Industrie en vergelijkbaar 23,4 25 26,3 28 29,4 31,6 35,2 37,1 40,6 42,9 46

Rechtstreekse klanten 191,5 186 199,6 206,2 220,9 253,6 269,1 270 309,8 354,2 351
Industrie (*) 138,7 123,8 135,1 139,3 150,7 168,5 178,6 174,9 183 197,9 207
Elektrische centrales 52,8 62,2 64,5 67 70,2 85,1 90,5 95,1 126,9 156,3 144

Totaal 378,6 403,6 415,6 435,8 446,1 493,8 549,1 523,9 578,2 618,9 622
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In de periode 1990-1999 groeide het primair
aardgasverbruik in België met gemiddeld 5,6% per
jaar. Het aandeel van aardgas in het primair ener-
giegebruik groeide van 17,4% in 1990 tot 24,5%
in 1999. In het jaar 2000 stelt men in België echter
min of meer een stagnatie vast van het totaal
aardgasgebruik en dit ondanks een door Eurogas
(European Union of the Natural Gas Industry)
geraamde toename van de aardgasconsumptie met
2,8 % tussen 1999 en 2000 in de West-Europese
landen. Deze stagnatie in België is het gevolg van
een daling van het aardgasverbruik van de elektri-
sche centrales van ongeveer 8 %, gecompenseerd
door een stijging van de consumptie van de open-
bare distributie (+ 2,5 %), alsook van de grote
industriële klanten (+ 5 %).

in
de
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90
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� 2.4. Indicatieve tarieven voor transmissie-
en transitdiensten

2.4.1. Tariefstructuur in België

a. Transmissiediensten

De hieronder vermelde richtprijzen of indicatieve
tarieven werden gepubliceerd door Distrigas. Zij
werden nog niet goedgekeurd, noch gecontroleerd
door de CREG overeenkomstig de bepalingen van
de gaswet en de nog aan te nemen koninklijke
besluiten. Zij zijn geenszins bindend voor de CREG. 

De indicatieve tarieven zijn van toepassing op het
vervoer van een hoeveelheid gas gedurende een
bepaalde tijdseenheid dat verzekerd kan worden
door de vervoerseenheid van Distrigas zonder dat
er bijkomende investeringen noodzakelijk zijn. De
uitwerking van de tarieven van Distrigas is geba-
seerd op de verdeling van de capaciteitskosten in
functie van de benodigde afstand tussen het in het
net binnenkomende gas en het overeengekomen
leveringspunt in het net.

De vermelde indicatieve tarieven zijn gebaseerd op
de prijzen van januari 1998 en zullen gedeeltelijk
geïndexeerd worden volgens de index van de con-
sumptieprijzen.

Tarief voor gebruik van het groot vervoersnet

Het groot vervoersnet bestaat uit vervoerpijplei-
dingen met een diameter van meer dan 36 duim of
900 mm, alsook uit alle meet-, compressie- en druk-
reduceerinstallaties (80 bar/66 bar) die integraal
deel uitmaken van het net.

Tarief voor het gebruik van het medium vervoers-
net

Het medium vervoersnet bestaat uit vervoerpijp-
leidingen met een diameter van minder dan 36 duim
of 900 mm, alsook uit alle meet- en drukreduceer-
stations die zich in het net bevinden.

Leveringsterm ontvangstpost (« redelivery fee ») 

- 7.190 €/jaar per post ;
- geïndexeerd op 50 % inflatie.

Proportionele term van gebruikte energie (« com-
modity fee »)

- 0,2 % van de vervoerde energie ;
- gerekend aan de dagprijs van Zeebrugge.

De tarieven van het gebruik van het groot en het
medium vervoersnet gelden voor contracten van 5
jaar. Voor de contracten met een duur van minder
dan 5 jaar en minimum 1 jaar stijgen de prijzen met
2 % voor elk jaar dat de duur van het contract min-
der dan 5 jaar bedraagt.

Er is financiële aansporing voorzien om de onder-
schreven uurcapaciteit ten alle tijden na te leven,
zowel bij de vulling van het net als bij het onttrek-
ken van gas aan het net. Desalniettemin kunnen de
netgebruikers zich indekken voor andere diensten.
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Vast ingangsrecht 5,70 €/
(niet aan de afstand gebonden) (Nm3/h)/jaar

Capaciteitsreservering 0,20 €/
(aan de afstand gebonden) (Nm3/h)/km/jaar

Indexering op de inflatie 
voor 25%

Vast ingangsrecht 2,85 €/
(niet aan de afstand gebonden) (Nm3/h)/jaar

Capaciteitsreservering
(aan de afstand gebonden) 0,20*(950/D)1,5

€/
Referentie is D = 38 duim of (Nm3/h)/km/jaar
950 mm diameter pijpleiding

Vast recht voor het 7,19 €/
gebruik van een (Nm3/h)/jaar
drukreduceerinstallatie

Indexering op de inflatie
voor 50%
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Flexibiliteitovereenkomst (uurflexibiliteit)

Om tegemoet te komen aan de schommelingen in
de energieafzet (per uur) op de plaats van de afne-
mer gedurende een korte periode, kan Distrigas
een uurflexibiliteitsdienst aanbieden, door middel
van « line pack ». 

De waarde/prijs van de dienst kan berekend wor-
den op basis van twee elementen :

- het vermogen/potentieel voor uurflexibiliteit of
hoeveelheid flexibiliteit ;

- het volume voor uurflexibiliteit.

Richtprijzen gebaseerd op waarden van januari
1998 en geldend voor een contract van 5 jaar :

(1) tegen 41.868 kJ/Nm3 (Hoogcalorisch gas) en
35.169 kJ/Nm3 (Laagcalorisch gas)

De prijsaanpassingen voor contracten van kortere
termijn zijn dezelfde als deze voor de vaste vervoer-
contracten, namelijk een vermeerdering van de prij-
zen met 2 % voor elk jaar dat de duur van het
contract minder dan 5 jaar bedraagt. 

Het surplus aan opgeslagen of gedestockeerd gas
ten opzichte van het voorgeschreven opslagvolume
voor de uurflexibiliteitsdienst wordt op dezelfde
manier behandeld als een per uur plaatsvindend of
aangerekend onevenwicht bij de vaste vervoer-
dienst.

b. Principes van tarifering van transitdiensten

Lange termijncontracten voor transit

Het principe van tarifering van transit heeft tot doel
de investerings- en exploitatieonkosten te dekken
in het kader van de hypotheses in verband met het
toekomstige gebruik van transitlijnen (capaciteits-
voorziening) op lange termijn (over het algemeen
20 jaar).

De contracten zijn gebaseerd op dit principe, en
werden afgesloten met de « Initial Shippers », in ruil
voor hun lange termijn engagement en hun onder-
steuning bij de oorspronkelijke risico’s verbonden
aan het aanleggen van nieuwe transitlijnen in België.
De « Initial Shippers » engageren zich aldus in een
« Ship-or-pay » relatie, waardoor ze een gegaran-
deerde inkomensstroom genereren.

Korte termijncontracten voor transit

Voor de transitcontracten van kortere duur (bij-
voorbeeld 5 jaar) is het transittarief vergelijkbaar
met het transmissietarief voor het groot vervoers-
net.

Volume voor uurflexibiliteit 3,22 €/ Nm3/jaar (1)

Potentieel voor 18,10 €/ (Nm3/h)/jaar
uurflexibiliteit

Richtprijzen worden 
Maandelijkse indexering maandelijks 

geïndexeerd op
25 % inflatie
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2.4.2. Internationale vergelijking van de trans-
missietarieven 

De gegevens voor de onderstaande vergelijking zijn
afkomstig van de websites van de 14 grootste
gastransmissiebedrijven in Europa. Zoals voor
Distrigas zijn de verstrekte gegevens in de meeste
gevallen slechts indicatief. 

De volgende hypothesen werden gebruikt : 

- een vervoer van 25 miljoen m3 per jaar ; 
- een « load factor » van 0,7, hetgeen typisch is voor

een industrieel verbruiker ;
- een vervoersafstand van respectievelijk 100, 200

en 300 km ;
- wanneer de diameter van een pijp in de tarifering

werd opgenomen, werd er gewerkt op basis van
een 30 duim of 750 mm pijpleiding.

De gegevens opgenomen in de tabel geven een zo
goed mogelijke vergelijking weer gelet op het feit
dat de omstandigheden van land tot land verschil-
len.

� 2.5. De gedragscode

In afwachting van de inwerkingtreding van de des-
betreffende bepalingen van de gaswet, alsmede
van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering
van deze bepalingen, en meer bepaald bij gebrek
aan een gedragscode, heeft Distrigas op vrijwillige
basis een voorlopig systeem uitgewerkt waarin de
principes voor de toegang van derden tot het net-
werk uiteengezet worden. Dit systeem is beschik-
baar op hun website (www.distrigas.be/
product&services/frames_tpa.htm).
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€/MWh 100 km 200 km 300 km

Distrigas 0,49 0,83 1,18
Ruhrgas 0,42 0,78 1,13
VNG 0,45 0,83 1,22
DONG 1,51 1,51 1,51
Enagas (l) 1,07 1,14 1,21
Enagas (h) 1,87 1,94 2,01
GdF 0,49 0,85 1,20
BGE 0,89 0,89 0,89
Snam 0,79 1,15 1,52
Gasunie 0,77 1,08 1,08
VN (avr.) 2,23 2,23 2,23
Transco (l) 0,29 0,21 0,20
Transco (h) 0,71 0,85 0,85

Gemiddelde 0,92 1,10 1,25

Tabel 3 : samenvattende vergelijking – een-
heidsprijs voor vervoer over 100, 200 en 300
km.

Bron : Europese Commissie (DG-TREN), « Third Parry Access
conditions of major European gastransmission operators - a
preliminary overview and an attempt at comparison », draft
discussion document voorbereid voor het 3de forum van
Madrid van 26 en 27 oktober 2000
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DEEL 3
De activiteiten 
van de CREG

1. DE TAKEN VAN DE CREG

De CREG is een autonoom organisme met rechts-
persoonlijkheid, opgericht bij wet. Zij is belast met
een dubbele taak :

- enerzijds met een raadgevende taak ten behoeve
van de overheid inzake de organisatie en werking
van de elekticiteits- en de gasmarkt ;
- anderzijds met een algemene taak van toezicht
en controle op de toepassing van de betreffende
wetten en reglementen142.

De twee organen van de CREG zijn het
Directiecomité en de Algemene Raad143. Het
Directiecomité trad in functie op 10 januari 2000.
Eind 2000 was de Algemene Raad was nog niet
effectief in functie getreden.

� 1.1. Het Directiecomité

Het operationeel bestuur van de CREG wordt ver-
zekerd door het Directiecomité dat de handelingen
stelt die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van
deze dubbele opdracht.

Met toepassing van de raadgevende taak van de
CREG verstrekt het Directiecomité gemotiveerde
adviezen en doet het voorstellen in de gevallen
voorzien door de gas- en elektriciteitswet of haar
uitvoeringsbesluiten. Het Directiecomité kan tevens,
op eigen initiatief of op vraag van de Minister of een
Gewestregering, onderzoeken en studies uitvoe-
ren in verband met de gas- en de elektriciteitsmarkt. 

In het raam van de algemene taak van toezicht en
controle van de CREG, moet het Directiecomité
onder meer samenwerken met de Dienst voor de
mededinging bij het onderzoek van zaken ingeleid
krachtens de wet van 5 augustus 1991 tot bescher-

ming van de economische mededinging144. Anders
dan de Dienst voor de mededinging die reeds bijna
tien jaar bestaat, zijn de Beroepskamer en de
Bemiddelings- en Arbitragedienst nieuwe instan-
ties die deel uitmaken van de CREG. Ten aanzien
van deze nieuwe instanties heeft het Directiecomité
een organiserende rol te vervullen. Zo dient zij de
Bemiddelings- en Arbitragedienst in te richten en
dient zij het secretariaat van de Beroepskamer, als-
ook van de Bemiddelings- en Arbitragedienst waar
te nemen145.

De drie instanties waarmee het Directiecomité haar
opdracht dient te vervullen, hebben elk tot taak de
mededinging te vrijwaren. Voor de Dienst voor de
mededinging is dit duidelijk : deze Dienst is speci-
fiek en exclusief belast met de toepassing van het
Belgische kartelrecht, vervat in de wet van 
5 augustus 1991 tot bescherming van de mede-
dinging. Hoewel zij niet uitdrukkelijk belast zijn met
de toepassing van het Belgische kartelrecht, wer-
ken de Beroepskamer en de Bemiddelings- en
Arbitragedienst mee aan het vrijwaren van de mede-
dinging op de elektriciteits- en gasmarkt. De
Beroepskamer is een administratief rechtscollege
dat geschillen van pre-contractuele aard tussen de
beheerder van de transportinfrastructuur en de
gebruikers ervan betreffende de toegang tot deze
infrastructuur beslecht146. De Bemiddelings- en
Arbitragedienst is een bij wet opgerichte dienst die
in elk geschil betreffende de toegang tot de trans-
portinfrastructuur, de spelregels die op het gebruik
van deze infrastructuur van toepassing zijn (name-
lijk het technisch reglement van het elektrisch trans-
missienet en de gedragscode van toepassing op
de gasvervoersondernemingen) en de tarieven van
toepassing op het gebruik van het elektrisch trans-
missienet kan bemiddelen of er een scheidsrech-
telijke uitspraak kan over doen147. De partijen zijn
niet verplicht deze geschillen aan de Bemiddelings-
en Arbitragedienst voor te leggen ; zij kunnen zich
ook richten tot de gewone rechtbanken. Met de
Bemiddelings- en Arbitragedienst biedt de wetge-
ver hen wel een gespecialiseerde instantie aan.

Nog steeds in het kader van haar toezichthoudende
taak, moet het Directiecomité : 

- de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van
het beheer van het transmissienet voor elektriciteit
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142 Artikelen 23 van de elektrici-

teitswet en 15/14 van de gaswet.

143Artikel 24 van de elektriciteits-

wet.

144 Artikelen 23, § 2, 3°, van de

elektriciteitswet en 15/14, § 2,

3°, van de gaswet.

145 Artikel 28 van de elektrici-

teitswet.

146Artikelen 29 van de elektrici-

teitswet en 15/18 van de gaswet.

147 Artikelen 28 van de elektrici-

teitswet en 15/17 van de gaswet.
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148 Bedoeld in artikelen 23, §2,

6°, van de elektriciteitswet en

15/14, §2, 4°, van de gaswet.

controleren alsook de niet-discriminatie inzake de
TDN van gas ; 
- de naleving van de voorwaarden van bepaalde
vergunningen controleren148 ;
- de toepassing controleren van het technisch regle-
ment voor het beheer van het transmissienet voor
elektriciteit en de toegang ertoe ; 
- de uitvoering van het ontwikkelingsplan door de
TNB en de bevoorradingszekerheid inzake gas con-
troleren ; 
- de uitvoering controleren en evalueren van de
openbare dienstverplichtingen die inzake elektri-
citeit opgelegd worden aan de producenten, tus-
senpersonen en netbeheerders en inzake gas aan
de houders van een vervoer- of leveringsvergun-
ning ;
- de boekhouding van de ondernemingen van de
gas- en elektriciteitssector controleren, inzonder-
heid ter verificatie van de naleving van de wette-
lijke bepalingen met betrekking tot de boekhouding
en de jaarrekening en de afwezigheid van kruis-
subsidies, inzake elektriciteit, tussen de activitei-
ten van productie, transmissie en distributie en,
inzake gas, tussen de activiteiten van vervoer, distri-
butie en opslag van aardgas ;
- samenwerken met het Controlecomité voor de
Elektriciteit en het Gas, overeenkomstig de nadere
regels bepaald door de Koning, teneinde het
Controlecomité in de mogelijkheid te stellen om de
afwezigheid van kruissubsidies na te gaan tussen
categorieën van afnemers ;
- de belangrijkste voorwaarden voor de toegang
tot de vervoersnetten van gas goedkeuren en de
toepassing ervan door de vervoerondernemingen
in hun respectieve netwerken controleren ;
- de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake
de geldige weigering van toegang tot hun vervoer-
snet door de vervoerondernemingen van gas con-
troleren en evalueren.

Verder moet het Directiecomité :

- inzake elektriciteit, de vergunningsaanvragen
onderzoeken voor de bouw van nieuwe installaties
voor de productie van elektriciteit en het aanleg-
gen van nieuwe directe lijnen en, inzake gas, de
aanvragen onderzoeken voor het afleveren van ver-
gunningen voor vervoer en levering ; 
- het indicatief programma van de middelen voor
de productie van elektriciteit en het indicatief plan
van de bevoorrading in aardgas opstellen en aan-
passen ;
- elk jaar de tarieven goedkeuren voor de aanslui-
ting op het transmissienet van de elektriciteit en het
gebruik ervan, alsmede de tarieven van de onder-
steunende diensten die de TNB levert.

� 1.2. De Algemene Raad

De Algemene Raad houdt toezicht op het
Directiecomité door de wijze te evalueren waarop
het Directiecomité zijn taken uitvoert en in dit ver-
band adviezen en aanbevelingen te formuleren aan
de Minister en het Directiecomité. Hij formuleert
ook een advies betreffende elke kwestie die hem
door het Directiecomité wordt voorgelegd. Hij kan
het Directiecomité om studies en adviezen vragen
en bepaalt, op eigen initiatief of op verzoek van de
Minister, de richtsnoeren voor de toepassing van
de elektriciteitswet en de gaswet en hun uitvoe-
ringsbesluiten. Hij ziet samen met het Controle-
comité voor de Elektriciteit en het Gas toe op de
coördinatie van de activiteiten van de CREG en van
het Controlecomité. Tenslotte is de Algemene Raad
een discussieforum voor de doelstellingen en de
strategieën van het energiebeleid in de elektriciteits-
en de gassector.



43 ❘ Creg - Jaarverslag 2000

149 Artikel 25 van de elektrici-

teitswet.

150 Artikel 15/15 van de gaswet.

2. DE TOTSTANDKOMING VAN DE DIENSTEN VAN
DE CREG

Van zodra zij in functie zijn getreden op 10 januari
2000 hebben de zes leden van het Directiecomité
zich toegelegd op het tot stand brengen van de
diensten van de CREG. Talloze logistieke vraag-
stukken werden opgelost. Nadat zij eerst in een
businesscenter gehuisvest waren, hebben de dien-
sten van de CREG hun intrek genomen in huurlo-
kalen in de Nijverheidsstraat nr. 26-38 te Brussel,
in het hartje van de administratieve wijk van de stad.

Drie essentiële prioriteiten van het Directiecomité
waren het aanwerven van geschikt personeel en
het vastleggen van de regels op het vlak van human
resources (2.1), het opstellen van de interne wer-
kingsregels (2.2.) en, tot slot, het bepalen van de
dekking van de werkingskosten van de CREG (2.3).

� 2. 1. Human resources

2.1.1. Aanwervingen en personeelsbestand

De diensten van de CREG zijn krachtens de elek-
triciteits-149 en gaswet150 verdeeld in zes directies :
een directie voor de technische werking van de
elektriciteitsmarkt (directeur : Thomas LEKANE),
een directie voor de controle op de prijzen en de

rekeningen van de elektriciteit (directeur : Guido
CAMPS), een directie voor de technische werking
van de gasmarkt (directeur : Jean-Paul PINON), een
directie voor de controle op de prijzen en de reke-
ningen van het gas (directeur : François 
POSSEMIERS), een administratieve directie (direc-
teur : Bernard THIRY) en een directie voor markt-
contentieux waarvan de directeur tevens de
voorzitter van het Directiecomité is (voorzitter :
Christine VANDERVEEREN). Op basis hiervan heeft
het Directiecomité een organigram opgesteld. Dit
organigram dat in februari 2000 uitging van 55 equi-
valent voltijdse banen, werd herzien in functie van
de middelen die de CREG ter beschikking gesteld
worden. In oktober 2000 keurde het Directiecomité
een nieuw organigram goed dat overeenstemt met
46 equivalent voltijdse banen.

De
activiteiten
van de 
CREG

Directiecomité
Voorzitter + 5 directeurs

Directie voor marktcontentieux
- 1 directieassistente
- 1 hoofdadviseur
- 2 adviseurs
- 1 griffier

Directie controle prijzen en
rekeningen – elektriciteit
- 1 directieassistent
- 1 algemeen adviseur
- 1 hoofdadviseur
- 1 eerstaanwezend adviseur
- 1 adviseur

Administratieve directie
- 1 directieassistente
- Algemene administratie

· 1 office manager
· 1 secretaris van het Directiecomité
· 1 informaticus
· 2 halftijds vertalers
· 3 polyvalente bedienden

- Financiën
· 1 dienstverantwoordelijke
· 1 boekhouder

- Studies, documentatie en archieven
· 3 juridisch adviseurs
· 1 economisch adviseur
· 1 documentalist

Directie controle prijzen en
rekeningen – gas
- 1 directieassistente
- 1 algemeen adviseur
- 1 hoofdadviseur
- 1 eerstaanwezend adviseur
- 1 adviseur

Directie technische werking elektri-
citeitsmarkt
- 1 directieassistente
- 3 hoofdadviseurs
- 1 eerstaanwezend adviseur
- 1 adviseur

Directie technische werking gas-
markt
- 1 directieassistente
- 3 eerstaanwezend adviseurs
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151 Artikel 25, § 2, van de elektri-

citeitswet.

152 Artikel 24, § 1, van de elektri-

citeitswet.

Op 31 december 2000 werkten er, behalve de zes
leden van het Directiecomité die bij koninklijk besluit
benoemd werden, dertig mensen bij de CREG op
basis van een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde duur. Twee van hen werken deeltijds, de
anderen voltijds. Iedereen werd aangeworven op
basis van een standaard bediendecontract dat
regels voorziet inzake vertrouwelijkheid en on-
verenigbaarheid gelijkaardig aan degene die vast-
gesteld werden voor de leden van het
Directiecomité. 

De aanwerving van de meerderheid van de dertig
mensen in de loop van het jaar 2000 gebeurde via
een gespecialiseerd selectie- en aanwervingsbu-
reau, dat op zijn beurt door het Directiecomité werd
gekozen na een vergelijking van verschillende offer-
tes die werden ontvangen op basis van een lasten-
kohier. Dit bureau adviseerde het Directiecomité
eveneens in verband met de loonstructuur die moest
aangenomen worden om ervaren mensen aan te
trekken en te behouden. Deze loonstructuur werd
opgesteld in overeenstemming met de arbeids-
markt voor dit type van werknemers en resulteerde
onder andere in het binnen de CREG gemaakte
onderscheid tussen het gebaremiseerde personeel
(directieassistenten, informaticus, documentalist,
vertalers, verantwoordelijke voor de onthaaldesk,
polyvalente bedienden, enz.) en het wetenschap-
pelijk kaderpersoneel (algemeen adviseurs, hoofd-
adviseurs, eerstaanwezend adviseurs, adviseurs)
en de gelijkgestelden voor wie er geen automati-
sche loonaanpassing volgens anciënniteit geldt,
maar een eenvoudig referentiesysteem dat presta-
ties aanmoedigt.

2.1.2. Beheer van de human resources

Als autonoom organisme van publiek recht valt de
CREG niet onder het toepassingsgebied van de

wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comi-
tés. Anderzijds verplicht de elektriciteitswet de
CREG haar personeel aan te werven en tewerk te
stellen krachtens arbeidsovereenkomsten beheerst
door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten151. Rekening houdend met deze
twee elementen besloot het Directiecomité een
reeks praktische maatregelen te treffen en ver-
schillende reglementen inzake personeel goed te
keuren, zich daarbij baserend enerzijds op de regels
die van kracht zijn in de openbare sector, ander-
zijds op de regels die van toepassing zijn op de
ondernemingen die vallen onder het paritair comité
nr. 326 van de gas- en elektriciteitsnijverheid.

Onder de maatregelen die de CREG sinds haar tot-
standkoming diende te nemen, vermelden we alvast
de inschrijving bij de RSZ, de aansluiting bij een
sociaal secretariaat, bij een kas voor kinderbijslag
en een geneeskundige dienst, de dekking van risi-
co’s op het gebied van arbeidsongevallen, enz.

� 2.2. Regels op het gebied van interne werking

In afwachting van de goedkeuring bij koninklijk
besluit152 van haar huishoudelijk reglement, heeft
de CREG enkele voorlopige maatregelen getroffen
om een flexibele, transparante en efficiënte wer-
king van haar diensten te verzekeren.

Het Directiecomité heeft een aantal zeer precieze
regels opgesteld met betrekking tot de vergade-
ringen, de dagorde en de processen-verbaal, de
beraadslagings- en stemprocedure in het Directie-
comité, het opstellen van adviezen, voorstellen,
beslissingen, aanbevelingen, onderzoeken en stu-
dies, bestellingen, het aangaan van verbintenissen,
betalingen, bankverrichtingen, facturen en het ver-
antwoorden van uitgaven. Het Directiecomité nam

GRADEN Aantal Aantal Equivalent Gemiddelde leeftijd
vrouwen mannen Voltijdse banen jj,mm

Directeurs 1 5 6 48,01
Algemeen adviseurs en hoofdadviseurs 1 3 4 47,11
Eerstaanwezend adviseurs en 1 6 7 40,09
gelijkgestelden
Adviseurs en gelijkgestelden 5 3 8 29,03
Directieassistenten en gelijkgestelden 5 3 7,1 34,11
Verantwoordelijke onthaaldesk en 2 1 3 30,10
polyvalente bedienden

TOTAAL 15 21 35,1 38,01



deze regels op in een ontwerp van huishoudelijk
reglement dat nog door de Koning moet worden
goedgekeurd. Verder werden er talrijke interne pro-
cedures op punt gesteld, onder meer inzake de ver-
gunningsaanvragen die de CREG moet onder-
zoeken.

Tot slot heeft het Directiecomité een extern bedrijfs-
revisor aangeduid die geen enkele functie uitoefent
in een aan de controle van de CREG onderworpen
onderneming, teneinde de rekeningen van de CREG
te controleren en certifiëren, evenals de gegevens
vervat in de reglementering inzake de dekking van
de werkingskosten van de CREG.

� 2. 3. Werkingskosten

Tijdens het dienstjaar 2000 bedroegen de wer-
kingskosten van de CREG 250.234.690 BEF. In dit

bedrag zijn alle uitgaven begrepen die de CREG in
de loop van het jaar heeft gedaan. Vanaf het dienst-
jaar 2001 zal een boekhouding van opbrengsten
en kosten opgesteld worden overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 juli 1975 betreffende
de boekhouding en de jaarrekening van de onder-
nemingen. De evaluatieregels in dit verband wer-
den alvast door het Directiecomité goedgekeurd.

Het Directiecomité had liever reeds vanaf het dienst-
jaar 2000 een boekhouding van opbrengsten en
kosten toegepast, maar de vertragingen en de onze-
kerheden met betrekking tot de financiering van de
activiteiten van de CREG brachten haar ertoe om
het jaar 2000 te beschouwen als een uitzonderlijk
aanloopjaar met zware vestigingsuitgaven (inrich-
tingskosten, meubilair, informatica-uitrusting,…) die
beter ingebracht werden in het jaar van de uitga-
ven zelf. Dit boekhoudsysteem is bovendien gemak-

De
activiteiten
van de 
CREG

Soort kosten Detail 2000 Subtotalen

Personeelskosten Lonen en lasten 75.073.864
Aanwervingkosten 13.132.013
Gelegenheidsprestaties 145.295 

88.351.172
Erelonen, experts Externe experts 14.797.648

Studies voor de Regering 41.827.256
Communicatiedienst 305.931
Revisor, boekhouder, advocaat… 2.596.979

59.527.814
Werkingskosten Huur lokalen + gemeenschappelijke lasten 19.255.023

Huur parkings 1.155.428
Onderhoud lokalen 548.280
Onderhoud en leasing materiaal 2.678.832
Inrichtingswerken 34.303.295
Documentatie 1.676.829
Telefoon, fax, post 1.204.800
Kantoorbehoeften 2.671.707
Vergaderings-, representatie- 5.190.190
en reiskosten (inclusief 
reiezen in het buitenland)
Opleidingen, conferenties 3.016.993
Verzekeringen, taksen en varia 621.176

72.322.553
Investeringen Meubilair 21.736.330

Informatica 8.427.107
Telefoon, fax 307.316

30.470.753
Financiële lasten -437.602

-437.602

TOTAAL 250.234.690
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153 Koninklijk besluit van 18

januari 2001, Belgisch

Staatsblad, 2 februari 2001

kelijker in overeenstemming te brengen met de uit-
eindelijk aangenomen dekkingswijze van de uitga-
ven van 2000.

In 2000 werd geen enkele opbrengst ingeschreven.
De totale werkingskosten werden dus gefinancierd
met een bankkrediet van het « roll over »-type. Om
de kosten te dekken werd in de loop van het jaar
2000 overgegaan tot een aantal opnamen voor een
gecumuleerd bedrag van 300 miljoen BEF, met een
totale interestlast van 15.034.263 BEF. Een konink-
lijk besluit betreffende het voorlopige systeem tot
dekking van de werkingskosten van de CREG153

laat de terugbetaling toe van de bedragen ontleend
door de CREG om haar werkingskosten te finan-
cieren voor de inwerkingtreding van het voorlopige
systeem, alsook van de bijhorende interesten, door
een supplement op de aan de CREG verschuldigde
bijdragen en toeslagen en dit over een periode van
maximum twee jaar vanaf de inwerkingtreding van
het voorlopige systeem. Dit koninklijk besluit trad
in werking op 2 februari 2001.

Rekening houdend met de uitgaven enerzijds, en
de aangegane schuld van 300 miljoen anderzijds,
beschikte de CREG op 31 december 2000 over
liquiditeiten ten belope van 49.765.310 BEF, waarin
een bedrag van 2.255.600 BEF aan uitgaven ver-
vat zit dat op een speciale rekening werd geplaatst
met het oog op een geschil met de eigenaar en de
zaakvoerder van het door de CREG gehuurde
gebouw.

� 2.4. Rapport van de bedrijfsrevisor over het
per 31 december 2000 afgesloten dienstjaar

Inleiding

Overeenkomstig de opdracht die ons werd toe-
vertrouwd door het Directiecomité, brengen wij U
verslag uit over de rekeningen van het voorbije
boekjaar.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van
de werkingskosten, opgesteld onder de verant-
woordelijkheid van het Directiecomité, over het
boekjaar afgesloten per 31 december 2000, waar-
van het totaal 250.234.690 BEF bedraagt. 

We stellen vast dat de waarderingsregels die toe-
gepast werden gedurende het afgelopen boekjaar
door het Directiecomité gebaseerd zijn op een 
« cash basis » -boekhouding.

De CREG heeft gedurende het boekjaar 2000 geen
enkele ontvangst geboekt. Men dient ermee reke-
ning te houden dat het koninklijk besluit met betrek-
king tot het voorlopige systeem tot dekking van de
werkingskosten dateert van 18 januari 2001
(Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001).

Dit koninklijk besluit voorziet een financiering van
de uitgaven voor het jaar 2000 ten bedrage van 
253 miljoen BEF.

Het Directiecomité verstrekt hierover commentaar
in haar jaarverslag.

Verklaring zonder voorbehoud

Onze controles werden verricht overeenkomstig de
normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de rekeningen
geen onjuistheden van materieel belang bevatten.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening
gehouden met de administratieve en boekhoud-
kundige organisatie van de CREG, alsook met de
procedures van interne controle. De verantwoor-
delijken hebben onze vragen naar opheldering of
inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op
basis van steekproeven de verantwoording onder-
zocht van de bedragen opgenomen in de rekenin-
gen. 

Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een
redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons
oordeel.

Naar ons oordeel, geeft de staat van de werkings-
kosten, afgesloten op 31 december 2000 een juist
beeld van de bewegingen van het boekjaar in het
kader van de waarderingsregels aangenomen door
de CREG. 

A. KILESSE
Bedrijfsrevisor 
12 februari 2001
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3. DE ACTIVITEITEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ
EN DE VERSCHILLENDE DIRECTIES

� 3.1. De CREG binnen de CEER

Op 7 maart 2000 ondertekenden de toen reeds
actieve energieregulatoren het Memorandum tot
oprichting van de CEER. Dit Memorandum bepaalt
dat alleen onafhankelijke energieregulatoren lid van
de CEER kunnen zijn. Eind 2000 waren alle actieve
energieregulatoren van landen die de Europese
elektriciteits- en/of gasrichtlijn hebben omgezet, lid
van de CEER. 

Zoals uit het Memorandum blijkt, is de opening en
de verdere integratie van de Europese elektriciteits-
en gasmarkten een gemeenschappelijk doel van
alle leden van de CEER en zijn de algemene prin-
cipes van de verdragen van de Europese Unie daar-
bij richtinggevend, inzonderheid het principe van
het vrij verkeer van goederen en diensten, het vrije
vestigingsrecht, de mededingingsregels en het sub-
sidiariteitsprincipe.

Behoudens de installatievergadering van 7 maart
waarop het Memorandum werd ondertekend, kwam
de CEER zes keer bijeen. De CREG nam aan alle
vergaderingen deel. 

De CEER besteedde nagenoeg uitsluitend aan-
dacht aan de dossiers die op de agenda van de
fora van Firenze en van Madrid staan. Gespe-
cialiseerde werkgroepen bereiden de standpunten
van de CEER voor. Binnen de CEER zijn er in 2000
zeven werkgroepen actief geweest. Vijf werkgroe-
pen, waaraan de CREG deelneemt, betreffende fora
van Firenze en Madrid, namelijk : 

- de werkgroep over de harmonisatie betreffende
de verdeling van de kosten tussen de exporteur en
de importeur veroorzaakt door grensoverschrijdende
elektriciteitstransacties (« Harmonisation Working
Group »). De werkzaamheden van deze groep resul-
teerden in het verslag dat de CEER op het forum
van Firenze in het raam van de geharmoniseerde
subsidiariteit betreffende het voorlopige tarificatie-
mechanisme voor grensoverschrijden- de elektri-
citeits-transacties heeft voorgesteld. Dit verslag
draagt echter niet de goedkeuring van de CREG
weg ;
- de werkgroep over de tarificatie van grensover-
schrijdende elektriciteitstransacties (« Cross-bor-
der Transit Working Group »). Deze groep heeft tot
taak het voorstel van de CEER voor de instelling
van een definitief tarificatiemechanisme inzake
grensoverschrijdende elektriciteitstransacties voor

te bereiden. De werkzaamheden van deze werk-
groep hebben nog niet geleid tot een consensus
binnen de CEER ;
- de werkgroep over congestiemanagement
(« Congestion Management Working Group »). Deze
groep heeft het voorstel inzake congestiemanage-
ment voorbereid dat de CEER aan het forum van
Firenze van 9 en 10 november 2000 heeft voorge-
legd ;
- de werkgroep over fiscaliteit en leefmilieu 
(« Taxation and Environment Working Group »). Deze
groep bereidt een voorstel voor teneinde de pro-
ductie van elektriciteit uit hernieuwbare energie-
bronnen te promoten door het creëren van een
Europese markt voor groencertificaten ; 
- de werkgroep over gas (« Gas Working Group »).
Deze groep heeft het rapport over de praktische
stappen die gezet moeten worden om een com-
petitieve Europese gasmarkt te ontwikkelen, voor-
bereid. De CEER legde dit rapport voor op het forum
van Madrid van 26 en 27 oktober 2000.

� 3.2. De activiteiten van het voorzitterschap
en de verschillende directies

3.2.1. Het voorzitterschap

De taak die de voorzitter in het eerste jaar van het
bestaan van de CREG vervuld heeft, is drievoudig :
de coördinatie, de raadpleging en de externe rela-
ties.

Coördinatie
De taak van coördinatie omvat in eerste instantie
het voorzitten van het Directiecomité. De voorzit-
ter heeft deze taak in actieve zin opgevat. Zo heeft
zij er bijzondere aandacht aan besteed dat de beslis-
singen van het Directiecomité, inzonderheid de
adviezen, voorstellen en dergelijke die de elektri-
citeits- en gaswet opleggen, onderling consistent

zijn. De voorzitter heeft
ernaar gestreefd dat
deze coherentie in de
beslissingen zich niet
alleen voordoet binnen
elk van de twee energie-
markten waarvoor de
CREG bevoegd is, maar
ook, waar mogelijk, tus-
sen deze twee energie-
markten. Dergelijke

coherentie bevordert de goede organisatie van de
elektriciteits- en gasmarkt. Ze bevordert ook de
rechtszekerheid doordat de beslissingen van het
Directiecomité een hoge graad van voorspelbaar-
heid hebben.

De
activiteiten
van de 
CREG
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Haar coördinerende rol heeft de voorzitter ook inge-
vuld door, met de hulp van de studiedienst, erop
toe te zien dat de beslissingen van het
Directiecomité de wetgeving in het algemeen en
deze inzake elektriciteit en gas in het bijzonder, eer-
biedigen. Met de hulp van de studiedienst heeft de
voorzitter er ook bijzondere zorg voor gedragen dat
de beslissingen, ondanks hun hoog technisch
gehalte, zo duidelijk en dus zo toegankelijk moge-
lijk werden geformuleerd.

Raadpleging
Alle actoren van de elektriciteits- en gasmarkt die
erom verzocht hebben, kregen telkens de gele-
genheid hun standpunten, wensen en bezorgdhe-
den aan de voorzitter en de bevoegde directeurs
in interactieve gedachtewisselingen over te maken.
De presentaties door de voorzitter op meerdere
conferenties over de bevoegdheden en de acti-
viteiten van de CREG, met de daarop aansluitende
vragen en antwoorden, zorgden er ook voor dat
belanghebbenden kennis konden nemen van de
activiteiten van de CREG en er op interactieve wijze
kritische opmerkingen konden bij maken. De voor-
zitter maakte van dergelijke conferenties ook steeds
gebruik om de deelnemers ervan uit te nodigen om
lid te worden van het netwerk dat de CREG con-
sulteert alvorens een advies of voorstel uit te bren-
gen.

Externe relaties
Voor een opstartende organisatie is het opbouwen
en onderhouden van goede externe relaties van
groot belang. Voor een instelling als de CREG zijn
de externe relaties zeer ruim. De CREG dient externe
relaties te onderhouden met alle geledingen van de
Belgische samenleving en met Europa, de zetel van
de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt :
de binnenlandse politieke overheid (federale
Regering en gewesten), de Europese politieke over-
heid (de Europese Commissie), de Europese col-
lega-regulatoren, de marktactoren (transporteurs,
producenten, leveranciers, verbruikers), de werk-
nemers van de elektriciteits- en gassector, de milieu-
organisaties en dergelijke.

Tegenover deze ruime omvang aan externe relaties
staat dat het voor een opstartende organisatie niet
evident is om onmiddellijk een volbouwd en goed
onderhouden netwerk aan externe relaties te heb-
ben. Het opstarten van de organisatie op zich is
immers tijd- en energierovend.

Beide gegevens noopten de CREG ertoe prioritei-
ten te leggen tijdens haar eerste werkjaar. Deze
heeft zij bepaald in functie van haar activiteiten

gedurende het eerste jaar. In 2000 ging alle aan-
dacht van de CREG uit naar het opstellen van de
reglementering die nodig was om de elektriciteits-
en gaswet uit te voeren, alsook naar de nieuwe
stappen die de Europese Commissie aan het voor-
bereiden is in verband met de voltooiïng van de
Europese interne elektriciteits- en gasmarkt. Inzake
externe relaties heeft de voorzitter dan ook lo-
gischerwijze vooral actieve aandacht besteed aan
de relaties met de federale Regering, de Europese
Commissie (o.a. via de fora van Firenze en Madrid)
en de Europese collega-regulatoren (via de CEER).

3.2.2. De directie voor de technische werking
van de elektriciteitsmarkt

Deze directie onderzocht de dossiers die aanlei-
ding gaven tot :

- de adviezen over de ontwerpen van koninklijk
besluit betreffende de toekenning van individuele
vergunningen voor de bouw van installaties voor
de productie van elektriciteit154 en voor de aanleg
van directe lijnen155 ;
- het advies over het koninklijk besluit betreffende
de domeinconcessies voor de bouw en de exploi-
tatie van installaties voor de productie van elektri-
citeit uit water, stromen of winden in de zeege-
bieden156.

De directie werkte
samen met de directie
voor de controle van de
prijzen en rekeningen
van de elektriciteit aan
de redactie van het voor-
stel van koninklijk besluit
betreffende de algemene
tariefstructuur157, als-
mede aan de redactie
van het advies over het

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van
de procedure voor de goedkeuring en bekendma-
king van de tarieven158, het advies over de waarde
van de inbreng van het transmissienet159 en het
advies over het ontwerp van koninklijk besluit ver-
karend verkiesbaar andere categorieën eindafne-
mers160.

Zij nam deel aan de commissie voor de evaluatie
en de opvolging van de studie over de verslagen
van de drie bedrijfsrevisoren ter bepaling van de
waarde van de bedrijfstak « transmissie van elek-
triciteit » en ter evaluatie van de afschrijvingen van
deze bedrijfstak161.
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162 Voor een kort overzicht van

deze problematiek, zie deel 1,

I.1.2.

163 CREG, voorstel C 2000/001-

D, 4 juli 2000.

164 CREG, beslissing B

2000/001-D, 4 juli 2000.

165 CREG, advies A 2000/011-D,

27 april 2000.

166 CREG, advies A 2000/007-D,

14 juni 2000.

167 CREG, voorstel C 2000/004-

D, 21 december 2000.

168 CREG, advies A 2000/014-D,

7 december 2000.

169 CREG, advies A 2000/004-D,

18 mei 2000.

170 CREG, advies A 2000/005-D,

18 mei 2000.

171 CREG, studie F 2000/001-D,

15 december 2000.

172 CREG, advies A 2000/009-D,

6 juli 2000.

173 CREG, advies A 2000/010-D,

5 september 2000.

174 CREG, advies A 2000/013-D,

23 oktober 2000.

De directie nam eveneens deel aan het forum van
Firenze. Zij nam deel aan alle vergaderingen van de
CEER, alsook aan twee werkgroepen van de CEER
die opgericht werden in het kader van de dossiers
met betrekking tot het grensoverschrijdend ver-
keer : de « Congestion Management Working
Group » en de « Cross-border Transit Working
Group ».

Teneinde het Belgische standpunt te kunnen ver-
dedigen inzake de tarificatie van grensoverschrij-
dende stromen162, besloot de CREG een
methodologische studie te maken over de bere-
kening van de te voorziene financiële vergoedin-
gen tussen netbeheerders in het kader van
grensoverschrijdende transits. Deze studie met de
titel « Study on methodologies for establishing a
system for cross-border transmission tarification in
the internal electricity market » wordt gecofinan-
cierd door het Zwitsers Federaal Bureau voor
Energie (Swiss Federal Office of Energy). Duitsland
werkt mee aan de opvolging van de studie en wordt
vertegenwoordigd door het Duits Federale Bureau
voor Economie en Technologie (Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie). De directie is één
van de stuwende krachten achter deze studie die
werd toevertrouwd aan de professoren Hans
Glavitsch en Goran Anderson van het Institut Fédéral
Suisse de Technologie in Zürich. Ze zal voltooid
worden in de eerste helft van 2001.

3.2.3. De directie voor de controle van de prij-
zen en rekeningen van de elektriciteit

De directie voor de con-
trole van de prijzen en
rekeningen onderzocht de
dossiers die aanleiding
gaven tot :

- het voorstel163 over de
aanduiding van de TNB ;
- de beslissing164 betref-
fende de ontwerpstatuten
van de TNB ;

- het advies165 over het ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei
1999 betreffende het beheer van het nationaal trans-
missienet voor elektriciteit ;
- het advies over de ter beschikking stelling van het
transmissienet via een leasingcontract166.

Zij nam samen met de directie voor de technische
werking van de elektriciteitsmarkt deel aan de redac-
tie van het voorstel van koninklijk besluit betref-
fende de algemene tariefstructuur167, alsmede aan

de redactie van het advies over het ontwerp van
koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure
voor de goedkeuring van bekendmaking van de
tarieven168, het advies over de waarde van de inbreng
van het transmissienet169 en het advies over het ont-
werp van koninklijk besluit tot het in aanmerking
komen van andere categorieën eindafnemers170.

De directie verzekerde de coördinatie en het secre-
tariaat van de commissie voor de evaluatie en de
opvolging van de studie171 over de verslagen van
de drie bedrijfsrevisoren ter bepaling van de waarde
van de bedrijfstak « transmissie van elektriciteit »
en ter evaluatie van de afschrijvingen van deze
bedrijfstak. 

Zij nam deel aan het forum van Firenze, aan de ver-
gaderingen van de CEER en aan de werkgroep van
de CEER voor de harmonisering van de verdeling
van de kosten veroorzaakt door de grensover-
schrijdende transacties van de elektriciteit onder
de exporteurs en de importeurs (« Harmonisation
Working Group »).

Zij bereidde tevens de richtsnoeren voor met betrek-
king tot het tariefbeleid die op 8 februari 2001 door
het Directiecomité werden goedgekeurd. De direc-
tie is eveneens gestart met de redactie van twee
andere studies. De eerste betreft een wetsontwerp
tot wijziging van de elektriciteitswet en werd op ver-
zoek van de Staatssecretaris gestart in december
2000. De tweede studie betreft het nucleair pas-
sief. Zij werd aangevangen in de maand november
2000 en zal in de maart 2001 afgerond worden.

3.2.4. De directie voor de technische werking
van de gasmarkt

Deze directie onderzocht
de dossiers die aanleiding
gaven tot :

- het advies over het ont-
werp van koninklijk besluit
betreffende de algemene
voorwaarden voor de
levering van aardgas en
de toekenning van de
leveringsvergunningen172;

- het advies over het ontwerp van koninklijk besluit
betreffende de toekenning van de vervoervergun-
ningen173;
- het advies over het ontwerp van koninklijk besluit
betreffende de belangrijkste commerciële voor-
waarden voor de toegang via onderhandelingen tot
het net174.

De
activiteiten
van de 
CREG
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175 CREG, voorstel 

C 2000/003-D, 19 oktober 2000.

176 CREG, advies,

17 februari 2000.

177 CREG, advies A 2000/006-D,

4 mei 2000.

178 CREG, voorstel C 2000/002,

21 september 2000.

179 CREG, voorstel 

C 2000/003-D, 19 oktober 2000.

180 CREG, advies,

17 februari 2000.

181 CREG, advies A 2000/006-D,

4 mei 2000.

182 CREG,voorstel C 2000/002 D,

21 september 2000.

183 CREG, studie F 2000/001-D,

15 december 2000.

Zij nam samen met directie voor de controle van
de prijzen en rekeningen van het gas deel aan de
redactie van het voorstel van koninklijk besluit betref-
fende de gedragscode175, aan de redactie van het
eerste advies over het ontwerp van het koninklijk
besluit betreffende « het bijzonder aandeel » van
de Staat in Distrigas en in de NMP175, van het advies
betreffende de versnelling van de liberalisering van
de gasmarkt177 en het voorstel betreffende de aan-
passingen aan de gaswet178.

Gelijklopend met deze werkzaamheden werd deze
directie door de Minister verzocht een advies uit te
brengen over 19 aanvragen van concessies of ver-
voervergunningen. Het koninklijk besluit tot invoe-
ring van het nieuwe stelsel van vervoervergunningen
werd nog niet uitgevaardigd. De CREG heeft nog
geen wettelijke bevoegdheid om deze dossiers te
onderzoeken, maar ging wel in op de verzoeken
die het Bestuur voor de Energie tot haar richtte.

De directie nam deel aan het forum van Madrid,
aan de vergaderingen van de CEER en aan de werk-
groep van de CEER voor het gas (« Gas Working
Group »).

Zij is gestart met een aantal studies over het indi-
catief plan voor de bevoorrading in aardgas. Dit
tienjarenplan moet opgesteld zijn tegen 24 oktober
2001, na een raadpleging voorzien door de gas-
wet. Met het oog hierop heeft de directie zich voor-
zien van een GIS gegevensbank over de bestaande
vervoerinstallaties. Zij is tevens gestart met de uit-
werking van een econometrisch model van de
Belgische gasmarkt. Daarnaast worden nog vol-
gende studies uitgevoerd : een analyse van de markt
voor flexibiliteitsdiensten, een enquêtestudie die
peilt naar de vraag naar leveringszekerheid van
aardgas, een analyse van de transitstromen en een
studie van de penetratiegraad van het distributie-
net.

3.2.5. De directie voor de controle van de prij-
zen en rekeningen van het gas

Deze directie onderzocht
in samenwerking met de
directie voor de techni-
sche werking van de gas-
markt de dossiers die
aanleiding gaven tot :

- het voorstel van konink-
lijk besluit betreffende de
gedragscode179 ;

- het eerste advies van de CREG over het ontwerp
van koninklijk besluit betreffende « het bijzonder
aandeel » van de Staat in Distrigas en in de NMP180 ;
- het advies betreffende de versnelling van de libe-
ralisering van de gasmarkt181 ;
- het voorstel betreffende de aanpassingen aan de
gaswet182.

De directie nam deel aan de commissie voor de
evaluatie en de opvolging van de studie over de
verslagen van de drie bedrijfsrevisoren ter bepa-
ling van de waarde van de bedrijfstak « transmis-
sie van elektriciteit » en ter evaluatie van de
afschrijvingen van deze bedrijfstak183.

Zij nam eveneens deel aan het forum van Madrid,
aan de vergaderingen van de CEER en aan de
werkgroep van de CEER voor het gas (« Gas
Working Group »).

Deze directie is daarenboven gestart met de uit-
werking van een modelrapport dat een volkomen
transparantie zou moeten kunnen waarborgen op
het vlak van de kosten- en de tariefstructuur van
de in België opererende gasbedrijven. Dit model-
rapport, dat evenwel nog niet voltooid is, streeft
een tweevoudig doel na. Ten eerste moet het de
CREG toelaten een controle op de rekeningen uit
te oefenen teneinde kruissubsidies tussen hoofd-
activiteiten te voorkomen. Ten tweede moet het de
CREG toelaten een controle uit te oefenen op de
tariefstructuren, waarbij het noodzakelijk is om het
verband te begrijpen tussen de bijzondere inkom-
sten enerzijds, en de eraan verbonden kosten ander-
zijds. Het zal daarenboven de overgang verge-
makkelijken van een systeem van onderhandelde
tarieven, zoals voorzien door de gaswet, naar een
systeem van gereguleerde tarieven, zoals voorzien
door de voorgestelde wetswijziging. Dit modelrap-
port zou moeten voltooid zijn in de loop van het
tweede trimester van het jaar 2001.

3.2.6. De directie voor marktcontentieux 

De directie voor marktcontentieux is een bijzondere
directie. Zij speelt een cruciale rol in de liberalise-
ring van de elektriciteits- en gasmarkt, maar zij doet
dit op een andere wijze dan de directies bevoegd
voor één van deze markten. De directie voor markt-
contentieux komt pas tussen waar de taak van de
andere directies eindigt. Haar opdracht bestaat erin
ervoor te zorgen dat de marktspelers de regelge-
ving waaraan de andere directies hebben meege-
werkt, degelijk toepassen en de concurrentie niet
verhinderen, beperken of scheef trekken. Ook de
manier waarop de directie voor marktcontentieux
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haar opdracht dient te vervullen, is bijzonder. Zij
dient dit te doen in de hoedanigheid van coöpera-
tor en organisator. Zelf zal zij zijn geen oordeel vel-
len of de ene of andere marktspeler de spelregels
van de vrijgemaakte elektriciteits- of gasmarkt met
de voeten treedt.

Deze bevoegdheid komt aan drie andere instanties
toe, met name aan de Dienst voor de mededin-
ging184, de Bemiddelings- en Arbitragedienst185 en
de Beroepskamer186. 

Opdat de directie voor marktcontentieux haar
opdracht zou kunnen vervullen, vergen de elektri-
citeits- en gaswet zes uitvoeringsbesluiten :
- een koninklijk besluit dat de nadere regels bepaalt
voor de samenwerking met de Dienst voor de mede-
werking187 ;
- een koninklijk besluit dat de procedureregels
bepaalt die van toepassing zijn vóór de Beroeps-
kamer188 ;
- een koninklijk besluit dat het bedrag van de ver-
goedingen van de voorzitter, de leden en hun res-
pectieve plaatsvervangers bepaalt189 ;
- een koninklijk besluit dat het reglement van de
Bemiddelings- en Arbitragedienst vaststelt190;
- een koninklijk besluit dat de bijdragen voor de tus-
senkomsten van de Bemiddelings- en Arbitrage-
dienst bepaalt191 ;
- een ministerieel besluit dat een lijst van deskun-
digen vaststelt die als bemiddelaars of als arbiters
van de Bemiddelings- en Arbitragedienst kunnen
optreden192.

Geen van deze uitvoeringsbesluiten werd in 2000
uitgevaardigd. De Regering heeft in 2000 prioritair
aandacht besteed aan het uitvoeren en verfijnen
van de spelregels vervat in de elektriciteits- en de
gaswet. Dit was terecht want de controle op de
afdwingbaarheid van deze spelregels is pas moge-
lijk nadat deze volledig op punt staan. Meer nog,
deze keuze is in overeenstemming met de elektri-
citeits- en gaswet welke het recht op toegang tot
de transportinfrastructuur pas in werking laten tre-
den zodra alle spelregels uitgevaardigd zijn.
Dit neemt niet weg dat de directie voor marktcon-
tentieux reeds gestart is met het voorbereidende
werk van het enige uitvoeringsbesluit waarvoor de
elektriciteits- en gaswet in een tussenkomst van de
CREG voorziet, namelijk het koninklijk besluit betref-
fende het reglement van de Bemiddelings- en
Arbitragedienst. Dit besluit kan maar uitgevaardigd
worden op voorstel van de CREG. De directie voor
marktcontentieux heeft aldus een eerste ontwerp
van voorstel opgesteld en kritisch laten onderzoe-
ken door gespecialiseerde universiteitsprofesso-

ren en door de marktspelers en potentiële markt-
spelers die zich in de loop van 2000 kenbaar heb-
ben gemaakt bij de CREG. Verwacht mag worden
dat de CREG in het eerste trimester van 2001 haar
definitief voorstel van reglement van de
Bemiddelings- en Arbitragedienst zal voorleggen
aan de Staatssecretaris.

3.2.7. De administratieve directie

De administratieve direc-
tie is in zekere zin de
directie van de algemene
diensten die de overige
directies bijstaat bij het
vervullen van hun taken.
Zij is verantwoordelijk
voor het administratief en
financieel beheer van de
CREG en heeft tijdens
het jaar 2000 een groot

deel van haar inspanningen besteed aan de tot-
standkoming van de diensten van de CREG, met
name aan :
- het aanwerven van het personeel ;
- het bepalen van de interne beheers- en wer-
kingsregels, onder andere met betrekking tot de
arbeidsduur en de vakantiedagen, de loonstruc-
tuur en de stijging van de lonen volgens anciën-
niteit en prestaties, enz. ;
- het onderhandelen van de verzekeringscontrac-
ten ;
- het regelen van de logistieke vraagstukken ;
- het tot stand komen van de uitrusting, het boek-
houdkundig systeem, het informatica systeem, de
vertaaldienst, enz.

Een belangrijke taak van de administratieve direc-
tie bestond erin om de dekking en de beheersing
van de werkingskosten van de CREG te verzeke-
ren.

Binnen de administratieve directie kwam in de loop
van het jaar 2000 ook de studie- en de documen-
tatiedienst van de CREG tot stand. Het team van
deze dienst (drie juridisch adviseurs, een econo-
misch adviseur en een documentalist) kwijt zich
van de volgende taken :

- het opstellen en het permanent bijwerken van een
juridische gegevensbank ; de coördinatie van de
juridische teksten ;
- de deelname aan de redactie en de verificatie van
de adviezen, voorstellen, beslissingen en studies
van het Directiecomité ; de opmaak van de teksten
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184 Artikelen 23, § 2, 3°, van de

elektriciteitswet en 15/14, § 2,

3°, van de gaswet.

185 Artikelen 23, § 2, 4°, en 28

van de elektriciteitswet.

186 Artikel 23, § 2, 5°, en 29 van

de elektriciteitswet : voor een

gedetailleerde uiteenzetting van

de taken van deze organen, zie

deel 1.

187 Artikel 23, § 2, 3°, van de

elektriciteitswet en artikel 15/14,

§ 2, 3°, van de gaswet.

188 Artikelen 29, § 3, van de elek-

triciteitswet en 15/18 van de gas-

wet.

189 Artikel 29, § 2, lid 2, van de

elektriciteitswet.

190 Artikel 28 van de elektrici-

teitswet.

191 Artikel 25, § 3, van de elektri-

citeitswet.

192 Artikel 28 van de elektrici-

teitswet.
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BIJLAGE 1
Afkortingen en 
meeteenheden

Afkortingen

Meeteenheden

Energie : De energie wordt gemeten in joule (J) of
in Wh. Een joule vertegenwoordigt de arbeid die
verricht wordt door één newton waarvan het aan-
grijpingspunt zich één meter in de richting van de
kracht verplaatst.

Kracht : De kracht is een energie per tijdseenheid.
Zij wordt uitgedrukt in joule per seconde (J/s) of in
watt (W). Een watt vertegenwoordigt de kracht van
één joule per seconde.

Spanning : De spanning is het verschil in elektrisch
potentiale tussen twee punten. Zij wordt uitgedrukt
in volt (V). 

Genormaliseerde kubieke meter (Nm3) : Dit is de
hoeveelheid droog gas die aan een temperatuur
van nul graden Celsius en onder een absolute druk
van 1,01325 bar een volume van één kubieke meter
inneemt.

Calorische bovenwaarde : Dit is de hoeveelheid
warmte die ontwikkeld wordt bij de volledige ver-
branding van een meetkundige eenheid brandstof,
inbegrepen de latente warmte in de waterdamp.
De calorische bovenwaarde van een brandstof
wordt gemeten in aantal joule (J) per genormali-
seerde kubieke meter (Nm3). Wat het gas betreft,
verstaat men onder arm gas het uit Nederland
afkomstige gas van Slochteren, waarvan de calo-
rische bovenwaarde 35,169 MJ/Nm3 (28,4 Nm3/GJ)
bedraagt. Rijk gas heeft een calorische boven-
waarde van 41,868 MJ/Nm3 (23,9 Nm3/GJ).
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Bijlage 1
Afkortingen 
en 
meeteenheden

Factor Benaming Symbool Voorbeelden van eenheid Voorbeelden van eenheid 
van energie van kracht

103 Kilo k Kilojoule (kJ) = 1000 J Kilowatt (kW) = 1000 W
Kilowattuur (kWh) = 1000 Wh 

106 Mega M Megajoule (MJ) = 1000 kJ Megawatt (MW) = 1000 kW
Megawattuur (MWh) = 1000 kWh

109 Giga G Gigajoule (GJ) = 1000 MJ Gigawatt (GW) = 1000 MW
Gigawattuur (GWh) = 1000 MWh

1012 Tera T Terajoule (TJ) = 1000 GJ Terawatt (TW) = 1000 GW
Terawattuur (TWh) = 1000 GWh

1015 Peta P Petajoule (PJ) = 1000 TJ
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BIJLAGE 2

Lijst van de leden van de
Raad van Europese 
Energieregulatoren

Belgium
Mrs. Christine Vanderveeren, President
Commission for the Regulation of 
Electricity and Gas
Rue de l’Industrie, 26-38
1040 BRUSSELS
Tel . : 32 2 289.76.11
Fax : 32 2 289.76.09
E-mail : info@creg.be

Denmark
Mr. Hans Henrik H. Ostergaard, Chairman
Danish Energy Regulatory Authority
Norregade 49
1165 Kopenhagen
Tel. : 45 33 17 70 00
Fax : 45 33 32 61 44
E-mail : et@ks.dk

Finland
Mrs. Asta Sihvonen-Punkka, Director
The Electricity Market Authority
Etelainen Makasiinikatu 4
00130 Helsinki
Tel. : 358 9 62 20 36 11
Fax : 358 9 62 21 911
E-mail : asta.sihvonen-punkka@
sahkomarkkinakeskus.fi

France
Mr. Jean Syrota, President
Commission de Régulation de l’Electricité
149 rue de Longchamp
75016 Paris
Tel. : 33 1 56 91 41 10
Fax : 33 1 56 91 41 11
E-mail : jean.syrota@cre.com.fr

Greece
Mr. Pantelis Capros, President
Regulatory Authority for Energy
Michalakopoulou Street 80
GR-10192 Athens
Tel. : 30 1 772 36 41
Fax : 30 1 772 36 30
E-mail : kapros@central.ntua.gr

Ireland
Mr. Tom Reeves, Commissioner
Commission for Electricity Regulation
Plaza House, Belgard Road
Dublin 2 – Tallaght
Tel. : 353 1 459 00 12
Fax : 353 1 459 0078
E-mail : treeves@cer.ie

Italy
Mr. Pippo Ranci, President
Autorita per l’Energia Elettrica e il Gas
5 Piazza Cavour
20121 Milano
Tel. : 39 02 65 56 52 01
Fax : 39 02 65 56 52 78
E-mail : pranci@autorita.energia.it

Luxembourg
Mrs. Odette Wagener, Director
Institut Luxembourgeois de Régulation
45A avenue de Monterey
L-2922 Luxembourg
Tel. : 352 45 88 45 1
Fax : 352 45 88 45 88

The Netherlands
Mr. Jacques de Jong, Director
Dutch Electricity Regulator
Box 16 326
2500 BH Den Haag
Tel. : 31 70 330 35 01
Fax : 31 70 330 35 35
E-mail : jacques.dejong@minez.nl

Northern Ireland
Mr. Douglas McIldoon, Director General
Office for Regulation of Electricity and Gas
Brookmount Buildings
42 Fountain Street
Belfast BT1 5 EE
Tel. : 44 1232 31 15 75
Fax : 44 1232 31 17 40
E-mail : ofreg@nics.gov.uk

Bijlage 2
Lijst van de 

leden van de 
Raad van 
Europese 

Energieregulatoren



57 ❘ Creg - Jaarverslag 2000

Norway
Mr. Jan Moen, 
Director of Regulation and DSM
Norwegian Water Resources & Energy Directorate
Middelthunsgate 29
P.O box 5091 Majorstua
0301 Oslo
Tel. : 47 22 95 91 42
Fax : 47 22 95 90 99
E-mail : janm@eunet.no

Portugal
Mr. Jorge Vasconscelos, Chairman
Entitate Reguladora do Sector Electrico
Edificio Restelo – 
Rua Dom Cristovao da Gama 1 – 3°
1400-113 Lisboa
Tel. : 351 21 303 32 33
Fax : 351 21 303 32 01
E-mail : jvasconscelos@erse.pt

Spain 
Mr. D. Pedro Maria Merono Velez, President
Comision Nacional de Energia
Marques del Duero 4
28001 Madrid
Tel. : 34 91 432 96 02
Fax : 34 91 577 13 62
E-mail : pmv@cne.es

Sweden
Mr. Hakan Heden, Deputy Director General
Swedish National Energy Administration
Office of the Electricity and Gas Regulator
P.O. Box 310
631 04 Eskilstuna
Tel. : 46 16 544 20 02
Fax : 46 16 544 20 99
E-mail : hakan.heden@stem.se

United Kingdom
Mr. Callum McCarthy, Director General
Ofgem
9 Millbank
London SW1P 3GE
Tel. : 44 020 7932 1661
Fax : 44 020 7932 1662
E-mail : callum.mccarthy@ofgem.gov.uk
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De adviezen

Bijlage 3
Lijst van de

adviezen, 
beslissingen,

voorstellen en studies 
van de CREG 

in de loop van 
het jaar 2000 

NUMMER TITEL DATUM ADVIES 

ADVIES OVER HET KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE OBJECTIEVE, NIET-DISCRIMINATOIRE EN TRANSPARANTE 17.02.2000
CRITERIA VOOR DE UITOEFENING VAN DE BIJZONDERE RECHTEN VERBONDEN AAN DE BIJZONDERE AANDELEN,
TEN VOORDELE VAN DE STAAT, INGEVOERD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JUNI 1994 IN DE NATIONALE MAAT-
SCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN EN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JUNI 1994 IN DISTRIGAS

A 2000/002-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN INDIVIDUELE 23.03.2000
VERGUNNINGEN VOOR DE BOUW VAN INSTALLATIES VOOR DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT, GENOMEN IN UITVOE-
RING VAN ARTIKEL 4 VAN DE WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE ELEKTRICITEITSMARKT

A 2000/003-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA EN DE PROCEDURE 23.03.2000
VOOR DE TOEKENNING VAN INDIVIDUELE VERGUNNINGEN VOOR DE AANLEG VAN DE RECHTSTREEKSE LIJNEN,
GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 17 VAN DE WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE 
ELEKTRICITEITSMARKT

A 2000/004-D ADVIES OVER DE WAARDE VAN DE INBRENG VAN HET TRANSMISSIENET EN DE TRANSMISSIEACTIVITEITEN 18.05.2000
IN DE VORM VAN EEN TAK VAN WERKZAAMHEID

A 2000/005-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT VERKLAREND VERKIESBAAR ANDERE CATEGORIEËN 18.05.2000
EINDAFNEMERS, GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 16, § 3, VAN DE WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE 
DE ORGANISATIE VAN DE ELEKTRICITEITSMARKT 

A 2000/006-D ADVIES BETREFFENDE DE VERSNELLING VAN DE LIBERALISERING VAN DE GASMARKT 04.05.2000

A 2000/007-D ADVIES OVER DE INBRENG VAN HET TRANSMISSIENET IN DE NETBEHEERDER VIA EEN LEASINGCONTRACT 14.06.2000

A 2000/008-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE 25.05.2000
VOOR DE TOEKENNING VAN DE DOMEINCONCESSIES, IN UITVOERING VAN HET ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 
29 APRIL 1999 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE ELEKTRICITEITSMARKT

A 2000/009-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 06.07.2000 
DE LEVERING VAN AARDGAS EN DE TOEKENNING VAN DE LEVERINGSVERGUNNINGEN

A 2000/010-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE 05.09.2000
VERVOERVERGUNNINGEN EN DE ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDERS ERVAN

A 2000/011-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 27.04.2000
VAN 3 MEI 1999 BETREFFENDE HET BEHEER VAN HET NATIONAAL TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT

A 2000/012-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ONTBINDING VAN HET NATIONAAL 06.07.2000
COMITE VOOR DE ENERGIE

A 2000/013-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE BELANGRIJKSTE COMMERCIËLE 23.10.2000 
VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG VIA ONDERHANDELINGEN TOT HET AARDGASVERVOERSNET

A 2000/014-D ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE PROCEDURE VOOR 07.12.2000
DE GOEDKEURING EN BEKENDMAKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE AANSLUITING OP EN HET GEBRUIK VAN HET 
TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT
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NUMMER TITEL DATUM BESLISSING

B 2000/001-D BESLISSING BETREFFENDE DE ONTWERPSTATUTEN VAN DE KANDIDAAT-NETBEHEERDER 04.07.2000

NUMMER TITEL DATUM STUDIE

F 2000/001-D STUDIE OVER DE VERSLAGEN VAN DE DRIE BEDRIJFSREVISOREN TER BEPALING VAN DE WAARDE 15.12.2000
VAN DE BEDRIJFSTAK ‘TRANSMISSIE VAN ELEKTRICITEIT’ EN TER EVALUATIE VAN DE AFSCHRIJVINGEN 
VAN DEZE BEDRIJFSTAK 

NUMMER TITEL DATUM BESLISSING

C 2000/001-D VOORSTEL OVER DE AANDUIDING VAN DE NETBEHEERDER 04.07.2000

C 2000/002-D VOORSTEL OVER DE AANPASSINGEN AAN DE WET VAN 12 APRIL 1965 BETREFFENDE HET VERVOER VAN GASACHTIGE 21.09.2000
PRODUCTEN EN ANDERE DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE 
DE ORGANISATIE VAN DE GASMARKT EN HET FISCAAL STATUUT VAN DE ELEKTRICITEITSPRODUCENTEN

C 2000/003-D VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE INZAKE TOEGANG TOT DE 19.10.2000
VERVOERSNETTEN VOOR AARDGAS

C 2000/004-D VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ALGEMENE TARIEFSTRUCTUUR EN DE BASISPRINCIPES 21.12.2000
EN PROCEDURES INZAKE DE TARIEVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE BEHEERDER VAN HET NATIONAAL 
TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT
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