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De vrijmaking zet zich voort …
Het hiernavolgende verslag valt samen met de volledige vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt 

in België. Voortaan kunnen alle Belgische verbruikers vrij hun energieleverancier kiezen, waarmee de 

geleidelijke openstelling voor concurrentie, die zeven jaar geleden van start ging, wordt afgerond.

Het voornemen van de Europese instanties om tot een eenmaking van de energiemarkt te komen, met 

als doel het concurrentievermogen en de bevoorradingszekerheid te vergroten, heeft tot belangrijke 

veranderingen in het energielandschap geleid. Vandaag stellen marktspelers en verbruikers vast dat de balans 

er jaar na jaar op verbetert, maar toch vrij sterke contrasten blijft vertonen. Ons land is daarin een verre van 

alleenstaand geval, aangezien dezelfde vaststelling voor haast alle lidstaten van de Europese Unie geldt.

Enerzijds merkt men de geleidelijke ontwikkeling van de koppelverbindingen, de oprichting van almaar meer liquide beurzen en, 

sinds het begin van de vrijmaking, de daling van de tarieven voor het gebruik van de transmissie- en distributienetten, zowel voor 

elektriciteit als voor aardgas. Anderzijds moet men vaststellen dat de spanningen op de oliemarkten een belangrijke weerslag 

hebben op de eindprijzen voor elektriciteit en gas, dat de historische marktspelers nog altijd het overwicht hebben en zich gaan 

concentreren via fusie en verwerving. 

De CREG werkt actief samen met de andere regulatoren en de Europese Commissie bij het zoeken naar maatregelen om de 

marktwerking te verbeteren en een efficiënte uitoefening van de concurrentie mogelijk te maken.

Op het vlak van verwezenlijkingen hebben we het voorbije jaar geen moeite gespaard. In het kader van de bevoegdheden die 

ons door de wetgeving worden verleend, hebben we in 2006 245 beslissingen genomen en 39 adviezen, 9 voorstellen, 8 studies 

en 4 verslagen aan de overheid overgemaakt. Het aantal akten neemt voortdurend toe sinds de CREG werd opgericht. Onze 

 Algemene Raad toonde zich ook zeer productief. Hij vormt als het ware het trefpunt en het overlegforum van alle medespelers op 

de Belgische elektriciteits- en gasmarkt. 

… en brengt veranderingen met zich mee
Het jaar 2007 zal een scharnierjaar zijn, tijdens hetwelk de hervormingen waartoe de wetgever beslist heeft ten gevolge van de 

evaluatie van het vrijmakingsproces, in werking zullen treden.

De eerste reeks maatregelen heeft betrekking op de markt en het reglementair kader. Ze  zou onder andere de toepassing van 

de meerjarentarieven en de aanpassing van de toegangsregels tot de elektriciteits- en gasnetten moeten inhouden. Dit alles 

met het oog op meer transparantie en efficiëntie.

De tweede hervorming heeft betrekking op de CREG. Ze bestaat uit de aanstelling door de federale Regering van een nieuw 

Directiecomité met vier leden voor de volgende zes jaar. Voor mij is dit de gelegenheid om de uittredende directeurs te danken 

die zeven jaar lang hebben samengewerkt om van de CREG een belangrijke speler op de vrijgemaakte energiemarkt te maken. 

Ze hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het gereguleerde kader dat we vandaag kennen en hebben zich in het bijzon-

der ingespannen voor het verbeteren van de concurrentie en van de toegang van derden tot het net.

Deze hervorming zal tevens tot een grondige reorganisatie van de diensten van de Commissie leiden. Ze houdt onder meer in dat 

de CREG voortaan haar doelstellingen aan de goedkeuring van de Regering moet onderwerpen. De werking van de CREG zal aan 

de nieuwe regels aangepast worden en haar communicatiebeleid zal herzien worden in functie van de bepaalde doelstellingen.

Dit alles vormt een nieuwe uitdaging, maar gezien de kwaliteiten van de medewerkers van de CREG en het werk dat totnogtoe 

verzet werd, twijfel ik er niet aan dat we die zullen aankunnen.

François Possemiers
Voorzitter van het Directiecomité

April 2007

Mededeling van de Voorzitter
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1. De Europese aardgasmarkt
1.1. De verslagen van de Europese 

Commissie

Op 10 januari 2007 publiceerde de Europese Commissie 

in het kader van haar voorstellen voor een nieuw Europees 

energiebeleid, zowel haar jaarlijks verslag over de vorde-

ringen die worden gemaakt bij de totstandbrenging van 

de Europese interne markt voor gas en elektriciteit, als de 

definitieve resultaten van het sectoronderzoek.

In het benchmark-verslag van 20061 stipt de Europese 

Commissie de volgende problemen aan voor België: 

• inzake de toegang van derden tot het net merkt het verslag 

op dat de toestand in de elektriciteitssector zich geleidelijk 

aan normaliseert en dat, als gevolg van de akkoorden die in 

2005 met de regering werden gesloten, ELECTRABEL N.V. 

haar blokkeringsminderheid binnen ELIA zou moeten 

opgeven, wat de onafhankelijkheid van deze laatste zal 

versterken. In de gassector stelt de Europese Commissie 

echter vast dat de toestand onbevredigend is. Ten eerste 

werd FLUXYS N.V. slechts voorlopig als beheerder van het 

vervoersnet aangeduid en ten tweede doet het beheer 

van de doorvoercontracten door DISTRIGAS N.V. vragen 

rijzen over de kwalificatie van deze vennootschap als feite-

lijke maar niet aangeduide beheerder, hetgeen vatbaar is 

voor een overtredingsprocedure;

• inzake de regulator stelt de Europese Commissie vast dat 

uitgebreide bevoegdheden aan de CREG werden toege-

kend bij wet van 29 april 1999 en dat de onafhankelijkheid 

van de CREG wordt erkend. De bepalingen van de omzet-

tingswetten van 1 juni 2005 samen met de bepalingen 

van de wet van 27 juli 2005 (beroepsmogelijkheden) en 

die van 20 juli 2006 brengen de Europese Commissie er 

echter toe om vragen te stellen bij de evolutie van de 

situatie van de CREG;

• inzake de markttransparantie wordt gemeld dat, hoewel de 

oprichting van de elektriciteitsbeurs BELPEX de voorwaar-

den voor een toenemende transparantie op de Belgische 

elektriciteitsmarkt alleen maar kan bevorderen, de trans-

parantie van de voorwaarden op de balanceringsmarkt nog 

verbeterd en de controle van de desbetreffende kosten 

door de regulator versterkt moet worden. In de gassector 

belet de dominantie van DISTRIGAS N.V., in combinatie 

met een onvolledige omzetting van richtlijn 2003/55/EG, 

de effectieve werking van de interne markt;

• inzake de coördinatie tussen de netbeheerders wijst de 

Europese Commissie op bijkomende mogelijkheden tot 

vooruitgang;

• inzake de verschillende openbare dienstverplichtingen met 

betrekking tot de distributie is de Europese Commissie ten 

slotte van mening dat het feit dat ze tot de bevoegdheid van 

de gewesten behoren in de praktijk een discriminatie tussen 

de in aanmerking komende afnemers schept, naargelang ze 

in Vlaanderen of in de twee andere gewesten verblijven.

Eveneens op 10 januari 2007 publiceerde de Europese 

Commissie de definitieve resultaten van het onderzoek over 

de energiesector2. Op grond van de vastgestelde tekort-

komingen acht de Europese Commissie actie noodzakelijk 

op de volgende vier punten: de effectieve unbundling van 

de net- en de distributieactiviteiten, het wegwerken van 

tekortkomingen van de regulering, het aanpakken van het 

probleem van marktconcentratie en toetredingsdrempels 

en het verhogen van de transparantie in marktoperaties.

1.2. Het European Gas Regulatory Forum 

De elfde bijeenkomst van het European Gas Regulatory 

Forum of Forum van Madrid, het overlegplatform dat 

de ontwikkeling van de Europese interne aardgasmarkt 
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, COM(2006) 841

definitief, 10 januari 2007; Commission Staff working document accompanying Commu-
nication from the Commission to the Council and the European Parliament SEC (2006)
1709, 10 januari 2007, p. 3 ev.

2 Het definitieve verslag werd gepubliceerd op: http://ec.europa.eu/comm/competition/
antitrust/others/sector_inquiries/energy/#final. Zie ook CREG, Jaarverslag 2005, deel 3,
punt 4.1.
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aardgas beoogt, vond plaats op 18 en 19 mei 2006 en bracht, 

naast vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten en 

van Noorwegen, Zwitserland en Rusland, ook vertegen-

woordigers van de Europese regulatoren, de lidstaten, de 

Europese Commissie en van alle spelers op de aardgas-

markt samen.

Het Forum boog zich over het Groenboek3 van de 

Europese Commissie, verscheidene ontwerpen van 

interpretatienota’s van de Europese Commissie over 

Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaar-

den voor de toegang tot aardgastransmissienetten4 en 

enkele andere onderwerpen in verband met de oprichting 

van een echte interne aardgasmarkt, zoals de inter-

operabiliteit van de verschillende aardgaskwaliteiten en 

het initiatief ter versterking van de samenwerking tussen 

regulatoren op regionaal niveau.

De voornoemde ontwerpen van interpretatienota’s had-

den betrekking op de vaststelling van de tarieven, de 

mechanismen voor capaciteitsallocatie en de procedu-

res voor congestiebeheer. De regulatoren namen deze 

onderwerpen op in hun werkprogramma CEER/ERGEG8  

en bereiden aanbevelingen voor in verband met de open 

seasons9, de methodologie voor het berekenen van de 

beschikbare capaciteit en de tarificatie van het grensover-

schrijdend vervoer.

ERGEG stelde op het Forum van Madrid overigens de ver-

schillende regionale initiatieven voor10.  

2.1. De openstelling van de Belgische 
aardgasmarkt

In 2006 was het aandeel van de in aanmerking komende 

aardgasvraag identiek aan die welke eind 2005 werd vast-

gesteld en vertegenwoordigde zowat 90%5 van de nationale 

vraag. De overige 10% werd sinds 1 januari 2007 vrijge-

maakt zodat nu ook de huishoudelijke afnemers in Wallo-

nië6 en Brussel7 vrij hun aardgasleverancier kunnen kiezen. 

De Belgische aardgasmarkt is sindsdien volledig open voor 

concurrentie.  

2. De Belgische aardgasmarkt

2.2. De aardgasvraag

2.2.1. De evolutie van het verbruik

Het aardgasverbruik kende een lichte stijging in 2006 (+0,3%), 

van 189.853 GWh in 2005 tot 190.407 GWh in 2006, hetgeen 

hoofdzakelijk te wijten is aan een toename van het verbruik 

in de distributiesector. In tegenstelling tot de andere secto-

ren kende de distributiesector namelijk een groei van het 

aardgasverbruik van om en nabij 1,5% tussen 2005 en 2006, 

hoewel het weer zowat 1% zachter was in 200611. Deze groei 

weerspiegelt in feite een nieuwe toename van het aantal 

aansluitingen. 

3 Groenboek “Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde
energie voor Europa”, COM (2006) 105 definitief, 8 maart 2006.

4 Jaarverslag 2005, deel 2, punt 1.1.
5 Eigen raming op basis van de leveringen in 2005.
6 Artikel 2 van het besluit van de Waalse regering van 21 april 2005 betreffende de vol-

ledige opening van de elektriciteitsmarkt en van de gasmarkt.
7 Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006 be-

palende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake gas
(Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2006).

8 Deel 3, punten 4.2. en 4.3., van dit verslag.
9 Periode van raadpleging van de markt gedurende dewelke de verschillende spelers hun

wens kenbaar kunnen maken om deel te nemen aan een investeringsproject.
10 Deel 3, punt 4.3., van dit verslag.
11 Het jaar 2006 werd gekenmerkt door 2.212 graaddagen, tegen 2.233 graaddagen in

2005.

Tabel 1: Verdeling per sector van de Belgische aardgasvraag tussen 2001 en 2006 (in TWh)

Sectoren 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Δ 2006/2005

Distributie 81,1 78,3 83,1 88,3 87,0 88,2 1,5%

Industrie (rechtstreekse klanten) 52,2 54,7 50,7 49,3 50,4 50,0 -0,8%

Elektriciteitsproductie (gecentraliseerd park) 37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 52,2 -0,5%

Totaal 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 0,3%

Bron: CREG
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2.2.2. De verkoop per sector en per afnamesegment

In 2006 bleef het relatieve aandeel van L - gas in het totale 

aardgasverbruik in België nagenoeg ongewijzigd ten opzich-

te van 2005, net zoals de verdeling van H - gas en L - gas bin-

nen de uiteenlopende verbruikssegmenten.  

Figuur 2: Verdeling per sector van de Belgische vraag naar H-gas 

en L - gas in 2006 (in TWh)

Zoals weergegeven in figuur 3, is het verbruik van aardgas 

door de rechtstreeks op het vervoersnet aangesloten eind-

afnemers vrij geconcentreerd. In 2006 verbruikten de 10 

belangrijkste eindafnemers 45 TWh of 44,8% van het totale 

verbruik van de 250 eindafnemers die op het vervoersnet 

aangesloten zijn (rechtstreekse industriële afnemers en 

elektriciteitscentrales van het gecentraliseerde productie-

park). Het gemiddelde verbruik per site (industrie en elektri-

citeitsproducenten door elkaar) bedroeg 413 GWh in 2006 

en het mediaan verbruik 88 GWh.

Figuur 3: Verbruik per verbruiksschijf van de rechtstreekse industriële 

afnemers en van de elektriciteitsproducenten in 2006 

Figuur 1: Evolutie van het aardgasverbruik per sector gedurende de periode 1990-2006 (index 1990=100), bij gemiddelde 
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aardgas 2.3. De aardgaslevering

2.3.1. De leveringsondernemingen

In 2006 ontving de CREG drie aanvragen voor het bekomen 

van een leveringsvergunning voor aardgas, namelijk die van 

MERRILL LYNCH COMMODITIES (Europe) Ltd en NORSK 

HYDRO ENERGIE AS die betrekking hadden op nieuwe 

vergunningen en die van SPE N.V. die het behoud van een 

bestaande vergunning betrof. Voor deze drie aanvragen werd 

door het Directiecomité een positief advies verleend12.

De CREG stelde verder vast dat de leveringsvergunning 

voor aardgas toegekend aan LUMINUS N.V. zonder voor-

werp was geworden als gevolg van de overname van deze 

vennootschap door SPE N.V. Dit had echter geen enkele 

invloed op de markt, aangezien SPE N.V. zelf houder van 

een leveringsvergunning voor aardgas is.

De Minister van Energie verleende in 2006 een nieuwe 

leveringsvergunning aan MERRILL LYNCH COMMODITIES 

(Europe) Ltd. Daarmee hebben bijgevolg twintig vergun-

ningshouders het recht om gas te verkopen aan afne-

mers die aangesloten zijn op het vervoersnet van aardgas. 

Slechts vier van hen waren echter actief in 2006, wat één 

meer is dan in 2005. EDF Belgium N.V. startte met leverings-

activiteiten van aardgas, terwijl EDF N.V., haar Franse 

moedermaatschappij, de overbrenging van de nodige 

volumes op het Belgische vervoersnet voor haar rekening 

neemt. Deze volumes zijn echter nog te bescheiden om in 

tabel 2 te worden opgenomen.

Zoals tabel 2 aantoont, neemt het marktaandeel van 

DISTRIGAS N.V. verder af en dit sneller dan in het 

verleden: -4,8 percentpunten in 2006 tegen -2,7 percent-

punten in 2005. Dit marktaandeel werd hoofdzakelijk 

overgenomen door GAZ de FRANCE N.V. (+3,1 percent-

punten) en WINGAS GmbH (+1,8 percentpunten), in alle 

verbruikssegmenten (rechtstreekse afnemers, elektriciteits-

producenten en bevoorrading van de distributienetten).

Tabel 2: Leveringsondernemingen van aardgas in 2006

*   Deze cijfers slaan alleen op de vervoersmarkt: leveringen aan klanten aangesloten op het vervoersnet en op de afnamepunten van de distributienetten. Voor afzonderlijke statistieken 
over de levering op de vervoers- en de distributiemarkt kan de lezer de gezamenlijke publicatie van de vier energieregulatoren op de website van de CREG raadplegen.

**   Betreft de respectieve marktaandelen van de houders van een leveringsvergunning voor toegang tot het vervoersnet, op basis van de cijfers in de kolom “België”. Deze marktaandelen 
zijn gemiddelde waarden voor het jaar 2006 en geven niet noodzakelijk de toestand op 31 december weer.

***   De activiteiten van LUMINUS N.V. werden op 1 augustus 2006 overgenomen door SPE N.V.
n.b.: niet beschikbaar.

Bron: CREG

Verkoopvolume in 2006 (TWh)

Ondernemingen Thuismarkt Datum 
vergunning 

Thuismarkt België* Elders Totaal Marktaandeel 
België**

RUHRGAS A.G. Duitsland 08.02.02 549,4 0 160,3 709,7 0

BP BELGIUM N.V. België 29.03.02 0 0 0 0

DISTRIGAS N.V. België 17.04.02 153,3 148,2 301,5 80,6%

GAZ de FRANCE NÉGOCE Frankrijk 03.05.02 676,3 25,7 0 702,0 13,5%

TOTAL GAS & POWER NORTH EUROPE N.V. België 03.05.02 0 0,5 0,5 0

WINGAS GmbH Duitsland 02.09.02 140,0 11,3 81,4 232,7 6,0%

ESSENT ENERGY TRADING B.V. Nederland 26.11.02 n.b. 0 n.b. n.b. 0

GASELYS SAS Frankrijk 24.03.03 0 0 0 0 0

LUMINUS N.V.*** België 28.03.03 0 0 0 0

NUON BELGIUM N.V. België 16.06.03 0 n.b. n.b. 0

NUON ENERGY TRADE & WHOLESALE N.V. Nederland 16.06.03 n.b. 0 n.b. n.b. 0

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS N.V. België 18.09.03 0 0 0 0

ACCORD ENERGY Ltd. Verenigd Koninkrijk 18.09.03 n.b. 0 n.b. n.b. 0

SPE N.V. België 18.09.03 0 0 0 0

RWE GAS VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V. Nederland 08.01.04 n.b. 0 n.b. n.b. 0

ELECTRABEL N.V. België 16.03.04 0 0 0 0

ENI (UK) Ltd. Verenigd Koninkrijk 07.07.04 72,2 0 15,5 87,7 0

EDF N.V. Frankrijk 29.11.05 13,0 0 11,1 24,1 0

EDF BELGIUM N.V. België 29.11.05 0 0 0 0

ESSENT BELGIUM N.V. België 29.11.05 0 n.b. n.b. 0

MERRILL LYNCH COMMODITIES (Europe) LTD Verenigd Koninkrijk 09.06.06 0 0 0 0 0

12 Adviezen (A)060309-CDC-536, (A)060825-CDC-562 en (A)061130-CDC-602.
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aardgas2.3.2. De maximumprijzen

De reële kost die voortvloeit uit het verzekeren van de bevoor-

rading van de residentieel beschermde afnemers door aard-

gasondernemingen tegen maximumprijzen, wordt gefinan-

cierd door middel van toeslagen op de tarieven. Het koninklijk 

besluit van 8 mei 200613 stelt het bedrag tot dekking van deze 

reële kost voor het jaar 2006 vast op 16,46 miljoen euro. Dit 

bedrag wordt gestort in het daartoe voorziene fonds14.

In navolging van de in 2005 uitgebrachte nota van het Directie-

comité en het advies van de Algemene Raad15, bracht het 

Directiecomité eind 2006, op verzoek van de Minister van 

Energie, een advies16 uit over de ontwerpen van ministerieel 

besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen 

voor de levering van respectievelijk elektriciteit en aardgas 

aan residentieel beschermde afnemers met een laag inko-

men of in een kwetsbare situatie. In de betreffende ontwer-

pen wordt geopteerd om het sociaal tarief vast te stellen op 

het niveau van het laagste commerciële tarief dat in België 

wordt toegepast. In zijn advies bespreekt het Directie-

comité het voorgestelde nieuwe berekeningsmechanisme dat 

onontbeerlijk blijkt omwille van enerzijds het verdwijnen per 

1 januari 200717 van de parameters gebruikt in de huidige 

berekeningsformule en om anderzijds het hoofd te kunnen 

bieden aan het fenomeen waarbij het sociaal tarief in een aan-

tal gevallen hoger is dan het “normale” commerciële tarief.

Eind 2006 bracht het Directiecomité op verzoek van de 

Minister van Energie tevens een advies18 uit over een ontwerp 

van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel 

besluit van 23 december 2003 houdende vaststelling van 

sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan 

residentieel beschermde afnemers met een laag inkomen 

of in een kwetsbare situatie. De nieuwe tekst stelt een 

uitbreiding van het toepassingsgebied van sociaal tarief C 

voor. De vereisten van het verhuren en van de hoedanigheid 

van sociale huisvestingsmaatschappij als verhuurder zouden 

komen te vervallen.

2.4. De liquiditeit van de hub van Zeebrugge  

In het verlengde van haar indicatief plan van bevoorrading 

in aardgas, dat op 19 december 2006 werd goedgekeurd 

door de Minister van Energie, en haar goedkeuring van de 

belangrijkste voorwaarden van FLUXYS N.V. met betrekking 

tot de overbrengingsdiensten, publiceerde de CREG, na in 

2005 een openbare raadpleging van de marktspelers te heb-

ben gehouden, een studie19 over de toestand van de aard-

gashub van Zeebrugge.

Uit deze studie blijkt dat de noodzakelijke maatregelen om 

de ontwikkeling van de hub te bevorderen het volgende 

inhouden:

• de aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel 

van leidingen (hierna: de gaswet) om de Belgische aard-

gasbeurs te reguleren in overeenstemming met de bevin-

dingen van de CREG in verband met de oprichting van de 

Belgische elektriciteitsbeurs20, onder meer met het oog op 

een blijvende garantie van de betrouwbaarheid, de transpa-

rantie, de efficiëntie en de goede werking van de handel;

• de invoering van een specifiek vervoerssysteem voor 

de regio Zeebrugge om de toegangsbeperkingen van en 

naar de hub en alle terminals in de regio Zeebrugge op te 

heffen;

• het voorzien in een fysische oplossing van kwaliteitscon-

versie tussen Zeebrugge en Bacton, opdat de verhandeling 

van aardgas op de hub volgens de Belgische kwaliteits-

specificaties wordt gestandaardiseerd, zelfs al blijft Groot-

Brittannië op lange termijn een strengere norm hanteren;

• de levering door de netbeheerder van back-up/back-down-

diensten21, om de uitvoering van de transacties op de hub 

beter te garanderen;

• de verbetering van de informatieverstrekking door 

HUBERATOR N.V. en FLUXYS N.V. om te voldoen aan de 

behoeften van de bevrachters die op de hub actief zijn.

Om een goede opvolging van de voornoemde maatregelen 

te verzekeren, zal de CREG voorzien in een consultatieplat-

form. Ze heeft echter al concrete maatregelen getroffen om 

de toegang tot de hub te verbeteren door te beslissen22 dat 

de toegang tot de hub van Zeebrugge van en naar de ter-

minals IZT en ZPT vanaf 1 januari 2007 door FLUXYS N.V. 

moet worden aangeboden als een overbrengingsdienst en 

niet als een doorvoerdienst, tegen transparante en niet- 

discriminerende voorwaarden.  

2.5. De bevoorrading in aardgas

België, dat op een kruispunt van doorvoer tussen het 

Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk ligt, 

geniet het natuurlijke voordeel van een comfortabele verde-

ling van zijn bevoorrading over verschillende ingangspunten, 

zoals aangegeven in figuur 4. Toch wordt een overwegende 

dominantie van de gasknoop van Zeebrugge vastgesteld, te 

meer als het geheel van bevoorradingen via pijpleidingen en 

LNG-cargo’s in rekening wordt genomen (in totaal 50,9% van 

de Belgische bevoorrading). Tevens kan worden opgemerkt 

dat in de zone Zeebrugge het LNG aan belang heeft gewon-

nen (22,7% in 2006 tegen 15% in 2005), ten nadele van het 

gas dat via leidingen wordt overgebracht.13 Belgisch Staatsblad van 18 mei 2006.
14 Deel 3, punt 5.1.5., van dit verslag.
15 Jaarverslag 2005, delen 1 en 2, punt 2.3.3.
16 Advies (A)061019-CDC-571.
17 Deel 1, punt 2.8.2.2., van dit verslag.
18 Advies (A)061116-CDC-600.
19 Studie (F)060719-CREG-554. Zie ook deel 3, punt 2.1., van dit verslag.

20 Jaarverslag 2004, deel 2, punt 2.7.
21 M.a.w. diensten om de regelmatige gasverhandeling te steunen door een beperkte

afname/toename van korte duur van het beschikbare gas te compenseren.
22  Beslissing (B)060914-CDC-223.
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aardgas Figuur 4: Verdeling van de bevoorrading per ingangszone in 

2006

* De ingangspunten van Blaregnies worden gebruikt “in tegenstroom” van de fysieke 
stromen, gebruikmakend van de op die punten overheersende doorvoerstromen. 

Zoals weergegeven in figuur 5, beschikken de verschillende 

leveranciers die in België actief zijn over een bevoorradings-

portefeuille voor korte en lange termijn. De contracten met 

de producenten op minder dan vijf jaar stemmen in hoofd-

zaak overeen met langetermijncontracten die binnen de vijf 

jaar vervallen. De gevoelige stijging van het percentage aan 

contracten op lange termijn in vergelijking met de in 2005 

verstrekte gegevens kan worden gezien als een gunstig 

teken op het vlak van bevoorradingszekerheid en vindt waar-

schijnlijk zijn oorsprong in het relatief stabiele verbruik en in 

de evolutie van de prijzen op de spotmarkt in de loop van het 

jaar 2006.

Figuur 5: Samenstelling van de geaggregeerde bevoorradings-

portefeuille van de actieve leveranciers in België in 2006

23 Studie (F)060306-CDC-534.

2.6. De geplande concentratie tussen GAZ de 
FRANCE en SUEZ

Naar aanleiding van de aankondiging van een concentratie 

tussen GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V. verwezenlijkte de 

CREG in één week, op verzoek van de Minister van Energie, 

een studie23 waarin de transactie en de mogelijke gevolgen 

ervan voor de Belgische markt worden geanalyseerd. 

In de studie wordt allereerst de toename onderzocht in 

marktaandeel van de nieuwe entiteit GAZ de FRANCE/

SUEZ en de CREG komt daarbij tot de vaststelling dat de 

reeds hoge concentratiegraad op de Belgische elektriciteits- 

en aardgasmarkt nog verder zou toenemen na de fusie, met 

marktaandelen voor de nieuwe groep die zouden schom-

melen tussen 73 en 100%.    

Vervolgens onderzoekt de studie de impact van de concen-

tratie op de marktwerking. Zowel de hoge marktaandelen, 

de gebrekkige transparantie op de markt, als de toegenomen

dominantie door de integratie tussen aardgas en elektriciteit 

worden als zeer problematisch aangezien. De analyse houdt 

ook rekening met de door de partijen aangehaalde schaal-

voordelen, de marktprijzen en bepaalde argumenten inzake 

bevoorradingszekerheid en tewerkstelling.

De studie besluit dat de geplande concentratie tussen 

GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V. ernstige problemen zou 

stellen in termen van het behoud van een daadwerkelijke 

mededinging in België en stelt dan ook verscheidene struc-

turele maatregelen voor om hieraan te verhelpen, namelijk:

• de verkoop door GAZ de FRANCE N.V. van haar aandelen 

in SPE N.V.;

• de verkoop van DISTRIGAS N.V. door SUEZ N.V. of, in 

voorkomend geval, de overdracht van een deel van de 

capaciteit voor H -  en L - gas en van langetermijncontrac-

ten voor de aankoop van L - gas van de nieuwe entiteit 

GAZ de FRANCE/SUEZ;

• de eventuele verkoop van een deel van de nucleaire activa 

of van de langetermijnexploitatierechten;

• de ontvlechting van de vervoersnetbeheerders;

• de verbetering van de werking van de hub te Zeebrugge.

De Algemene Raad van de CREG bracht een advies over de 

studie van het Directiecomité uit waarvan de voornaamste 

elementen worden weergegeven in punt 2.1. van deel 3 van 

dit verslag.

Enkele weken na het verschijnen van de studie werd de 

concentratie tussen GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V. 

aangemeld bij de Europese Commissie, die eveneens van 

oordeel was dat “de voorgenomen concentratie aanzien-

lijke mededingingsbezwaren zou doen rijzen op alle niveaus 

van de toeleveringsketen van gas en elektriciteit in België”. 
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aardgasDe Europese Commissie besloot dan ook een diepgaand 

onderzoek in te stellen, in de loop waarvan zoals gebruike-

lijk besprekingen plaatsvonden met de fusiepartijen, waarbij 

deze laatsten een aantal toezeggingen konden voorstellen 

om tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren. 

De Europese Commissie achtte de eerste reeks van 

toezeggingen onvoldoende in het licht van de reacties van de 

CREG, de Franse energieregulator (CRE) en de marktspelers. 

GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V. dienden dan ook een 

tweede reeks met verdergaande toezeggingen te doen, 

opdat de fusie zou kunnen worden goedgekeurd.

Op 14 november 2006 keurde de Europese Commissie ten 

slotte de fusie tussen GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V. 

goed onder bepaalde voorwaarden. De voornaamste voor-

waarden waarop gewezen wordt in het persbericht24 van 

de Europese Commissie en die betrekking hebben op de 

Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt, zijn: 

i)    de afstoting van het belang dat GAZ de FRANCE N.V. (via 

SEGEBEL) in SPE N.V. heeft;

ii)   de afstoting van het belang van SUEZ N.V. in DISTRIGAS 

N.V. Hierbij werd wel overeengekomen dat de fusieonder-

neming, alvorens haar belang in DISTRIGAS N.V. van de 

hand te doen, een of meer leveringscontracten sluit met 

DISTRIGAS N.V. om een deel van de behoeften te dekken 

van de gasgestookte centrales van ELECTRABEL N.V. 

en de behoeften van ELECTRABEL CUSTOMER 

SOLUTIONS N.V. om haar klanten te bedienen. Deze 

contracten zullen maximaal 70 TWh vertegenwoordigen 

en in de tijd afnemen, zodat na vijf jaar slechts contracten 

overblijven voor 20 TWh;

iii) de herstructurering van de activiteiten van FLUXYS N.V. De 

activiteiten van FLUXYS N.V. worden ondergebracht in twee 

entiteiten: FLUXYS INTERNATIONAL N.V., dat eigenaar wordt 

van de LNG-Terminal in Zeebrugge en de niet-gereguleerde 

Belgische en buitenlandse activa (waaronder de Huberator), 

en FLUXYS N.V. dat eigenaar wordt van het volledige Belgi-

sche net voor gasvervoer en gastransit en van de Belgische 

infrastructuur voor gasopslag. De fusiepartijen zegden hierbij 

toe geen zeggenschap uit te oefenen over FLUXYS N.V., noch 

in rechte noch in feite, hetgeen onder meer gegarandeerd 

moet worden door de toezegging geen controle uit te oefe-

nen op het directiecomité van FLUXYS N.V. en niet meer 

dan 45% van het kapitaal van FLUXYS N.V. aan te houden. 

Wat FLUXYS INTERNATIONAL N.V. betreft, deden de fusie-

partijen onder meer de volgende toezeggingen: niet meer 

dan 60% van het kapitaal van FLUXYS INTERNATIONAL N.V. 

in handen houden en het directiecomité van FLUXYS N.V. 

stelt een algemeen investeringsplan op voor de LNG-terminal 

en de Zeebrugge Hub, dat niet verworpen kan worden door 

de raad van bestuur van FLUXYS INTERNATIONAL N.V., be-

halve wegens de financiële impact ervan op de onderneming 

(vrijwaring van de financiële belangen van aandeelhouders 

optredend als investeerders);

iv) diverse aanvullende maatregelen in verband met de 

gasinfrastructuur in België, met name de toezegging in 

Zeebrugge één entry-point te creëren waarin de hub, 

de LNG-terminal, het arrival-point van de Interconnector 

Zeebrugge Terminal en het arrival-point van de Zeepipe 

Terminal worden samengebracht.

De Franse constitutionele raad keurde de privatisering van 

GAZ de FRANCE N.V. goed, maar stelde de gevolgen ervan 

uit tot na 1 juli 2007.

2.7. Het aardgasvervoer 

2.7.1. De vervoersvergunningen voor aardgas

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 mei 2002 

ontving de CREG in 2006 dertig adviesaanvragen voor de 

toekenning van een vervoersvergunning, waarvan er een-

entwintig tot een positief advies leidden.

Voor twee aanvragen betreffende de bouw van een tel- en 

ontspanstation ten behoeve van de openbare distributie, waar-

bij de betrokken distributienetbeheerder over een bijkomend 

bevoorradingspunt wenste te beschikken, bracht het Directie-

comité een negatief advies uit. Uit een rentabiliteitsanalyse 

van de voorgelegde projecten bleek dat de rentabiliteit van 

de voorgestelde investeringen niet volstond om de daarmee 

samenhangende kosten te dekken en dat de verliezen ten laste 

zouden komen van alle gebruikers van het vervoersnet. Hoe-

wel het Directiecomité initiatieven voor een verdere uitbouw 

van het gasdistributienet ten volle steunt, is het van mening 

dat deze uitbouw dient te gebeuren binnen economisch aan-

vaardbare grenzen, zowel op het niveau van het vervoersnet 

als op dat van de distributienetten. In de toekomst zal het 

Directiecomité samen met de gewestelijke regulatoren de 

gehanteerde rentabiliteitscriteria evalueren om de verdere 

ontwikkeling van de distributienetten te ondersteunen. 

De zeven andere aanvragen waren nog in behandeling op 

het ogenblik van het opstellen van dit verslag. Het Directie-

comité bracht in 2006 tevens drie positieve adviezen uit met 

betrekking tot aanvragen die in 2005 werden ingediend.

De houders van een vervoersvergunning zijn vanaf einde 

2006 verplicht de Minister van Energie de geografische 

gegevens van hun vervoersinstallaties over te maken. Ze 

moeten toetreden tot het federale meldpunt en het alle 

informatie over hun installaties overmaken25.  

24 Voor meer details over de beslissing van de Europese commissie en de corrigerende
maatregelen, zie http://ec.europa.eu/comm/competition/index_nl.html (Nieuwsarchief-
14.11.2006).

25 Koninklijk besluit van 3 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van
14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere
door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 11 december 2006).
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aardgas 2.7.2. Het beheer van het vervoersnet

2.7.2.1. De aanstelling van de beheerders van de 
vervoersinstallaties

Door de inwerkingtreding, op 23 maart 2006, van artikel 8/1 

van de gaswet dat de procedure voor tijdelijke aanstelling 

van de beheerders van de vervoersinstallaties omvat, werd 

bij wet FLUXYS N.V. aangeduid als enig beheerder van het 

aardgasvervoersnet en de opslaginstallatie voor aardgas en 

FLUXYS LNG N.V. als beheerder van de LNG-installatie.

Op 31 december 2006 werd de definitieve aanstellings-

procedure van deze beheerders, bepaald in artikel 8 van de 

gaswet, nog niet ingeleid. Niettemin heeft FLUXYS N.V. in 

2006 al verscheidene maatregelen getroffen om zich gelei-

delijk aan in overeensteming te brengen met de in de gas-

wet vastgelegde criteria, met name door het installeren van 

een corporate governance-comité, door het aanpassen van 

de opdrachten toegewezen aan de verschillende comités, 

opgericht in de schoot van de raad van bestuur en door het 

aanstellen van bijkomende onafhankelijke bestuurders.

2.7.2.2. De interactie tussen de Belgische markt en 
de doorvoermarkt voor aardgas

De contracten die in 1998 en 2000 werden gesloten tussen 

DISTRIGAS N.V. (nu FLUXYS N.V.) en DISTRIGAS&C° C.V.A. 

vormen de basis van de werking van de doorvoermarkt op 

de leidingen vTn en Troll in België. Op basis van deze con-

tracten commercialiseert DISTRIGAS&C° C.V.A. als enige de 

doorvoercapaciteit tussen Zeebrugge en Eynatten, Zelzate 

of Blaregnies. In de loop van 2006 analyseerde het Direc-

tiecomité deze contracten en kwam het tot het besluit dat, 

uit hoofde daarvan, DISTRIGAS&C° C.V.A. ten opzichte van 

de netgebruikers (shippers of bevrachters) optreedt als een 

vervoersnetbeheerder. Deze positie van DISTRIGAS&C° C.V.A. 

is strijdig met de gaswet, die onder meer één enkele 

vervoersnetbeheerder in België voorschrijft26. Het Directie-

comité besliste27 bijgevolg FLUXYS N.V. en DISTRIGAS&C° 

C.V.A. aan te manen om uiterlijk tegen 31 december 2006 

een einde te stellen aan de desbetreffende contracten en 

om alle doorvoercontracten waarin DISTRIGAS&C° C.V.A. 

als partij optreedt te laten overdragen aan FLUXYS N.V.

Aansluitend op de publicatie van deze beslissing maakte het 

Directiecomité, op verzoek van de Minister van Energie, een 

studie over de vervoerscontracten (met inbegrip van door-

voer) waarin DISTRIGAS&C° C.V.A. momenteel partij is en 

over de gevolgen van hun overdracht aan FLUXYS N.V.28.

2.7.2.3. De gedragscode

Als gevolg van de wijzigingen in de gaswet in verband met 

de gedragscode29 organiseerde de CREG eind 2006 een 

openbare raadpleging, enerzijds over het door het Directie-

comité op te stellen voorstel van een nieuwe gedragscode 

en anderzijds over het voorstel van FLUXYS N.V. voor een 

gereguleerd kader voor doorvoer. De interactie tussen de 

binnenlandse vervoerdiensten en de doorvoerdiensten 

voorgesteld door FLUXYS N.V. staat centraal in de oriëntatie-

nota over de nieuwe gedragscode die de CREG bij deze 

gelegenheid publiceerde.

Het uiteindelijke voorstel van gedragscode dat aan de 

Minister van Energie zal worden overgemaakt, zal rekening 

houden met de opmerkingen die tijdens de raadpleging 

geformuleerd werden door de netbeheerder en de net-

gebruikers. Ze betreffen onder meer de toepassing van de 

gedragscode op doorvoer en in het bijzonder op de ”histo-

rische” contracten, de vereenvoudiging van de documenten 

die de netbeheerder opstelt voor zijn uiteenlopende 

activiteiten en die door de CREG worden goedgekeurd 

(belangrijkste voorwaarden, indicatief vervoersprogramma, 

netwerkcode), een betere integratie van de binnenlandse 

vervoerdiensten en de doorvoerdiensten binnen een 

entry/exit30 vervoersysteem, de vereenvoudiging van de 

balancingregels, een betere toegang tot de hub van 

Zeebrugge en een efficiëntere secundaire markt.

De CREG wil in elk geval een betere integratie van de binnen-

landse vervoerdiensten en de doorvoerdiensten bevorderen 

om de liquiditeit en de flexibiliteit op de vervoerscapaciteits-

markt te vergroten ten voordele van de netgebruikers en de 

eindafnemers31.

2.7.3. De opvolging van de investeringen in het 
vervoersnet 

Het Belgisch vervoersnet wordt geconfronteerd met een aar-

zelend investeringsbeleid vanwege de vervoersnetbeheerder 

FLUXYS N.V. Hoewel in oktober 2004 het indicatief plan 

2004-2014 van de CREG al een toenemende aardgasvraag 

voorspelde en op de noodzaak van een versterking van het 

eraan verbonden vervoersnet wees, stelt de CREG vast dat 

sindsdien in geen enkel nieuw project voor het versterken 

of diversifiëren van de ingangspunten werd voorzien. 

Enkel een investering in een compressie-installatie te 

Zelzate, waarvan de indienststelling gepland is voor juni 2008, 

werd daadwerkelijk beslist. Bijgevolg kan niet aan alle aan-

vragen van capaciteit voldaan worden via vaste capaciteit en 

moet worden gebruikgemaakt van onderbreekbare vervoers-

contracten en voorwaardelijke capaciteit in tegenstroom. 

26 Deel 1, punt 2.7.2.1., van dit verslag.
27 Beslissing (B)060914-CDC-223.
28 Studie (F)061019-CDC-572.

29 Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.6.2.2.
30 Voor een gedetailleerde beschrijving van het entry/exitsysteem, zie Jaarverslag 2004,

deel 1, punt 3.5.1.1.
31 Deel 1, punt 2.7.2.2., van dit verslag.
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aardgasDit tekort aan capaciteit zou kunnen voortduren, aange-

zien het investeringsprogramma van FLUXYS N.V. slechts 

voorziet in een toereikend aanbod van fysieke toevoercapa-

citeit om de totale vraag te dekken vanaf 2012, wat onder-

tussen de bevoorrading van nieuwe grootverbruikers op het 

vervoersnet en de toegang van nieuwe marktspelers zal 

belemmeren. De steeds langere termijn voor het verlenen 

van de verschillende vergunningen en de snelle evolutie van 

de internationale aardgasmarkt zijn de voornaamste argu-

menten die FLUXYS N.V. aanhaalt om zijn investeringsbeleid 

te verantwoorden en dit zowel voor de Belgische markt als 

voor de doorvoermarkt. Zo stelt FLUXYS N.V. bijvoorbeeld 

zijn beslissing om een tweede vTn-project van Eynatten 

naar de Duitse grens aan te leggen uit zolang er over 

doorvoercontracten wordt onderhandeld.

De CREG is echter van oordeel dat deze belemmeringen 

de bevoorradingszekerheid van de nationale markt, waarvan 

de behoeften redelijkerwijs geschat kunnen worden, niet in 

gevaar mogen brengen. De CREG kon tevens niet akkoord 

gaan met de houding van FLUXYS N.V. inzake het betwis-

ten van het bestaan van een contractuele congestie op het 

vervoersnet en verzocht het haast te maken met de inves-

teringsprojecten die in 2006 nog altijd niet verwezenlijkt 

waren. Het gebrek aan investeringen van FLUXYS N.V. was 

overigens één van de argumenten die door de Duitse firma 

WINGAS GmbH werden aangehaald om de aanleg te verant-

woorden van een leiding die de site van het chemiebedrijf

BASF te Antwerpen rechtstreeks met het Nederlandse 

aardgasnet verbindt.  

2.7.4. Het indicatief vervoersprogramma 

Op 1 juni 2006 diende FLUXYS N.V. zijn voorstel van indi-

catief vervoersprogramma voor de periode 2007-2008 in, 

dat een soort catalogus vormt voor een duur van minstens 

twee jaar betreffende de door de vervoersonderneming 

aangeboden producten en diensten in het kader van haar 

overbrengings- en opslagactiviteiten. 

Dit voorstel werd door het Directiecomité verworpen32 met 

als hoofdreden dat het onvolledig was en dat de definitie 

van sommige vervoersdienten de toegang tot de Belgische 

markt voor nieuwkomers bemoeilijkte. Het Directiecomité 

verwierp33 om dezelfde redenen ook de aangepaste versie 

van dit voorstel, dat FLUXYS N.V. eind september 2006 

indiende. Het tweede aangepaste voorstel van indicatief 

vervoersprogramma, dat FLUXYS N.V. op 1 december 2006 

indiende, werd ten slotte eind december door het Directie-

comité goedgekeurd34. Deze goedkeuring geldt echter 

enkel voor 2007, in afwachting van een gevoelige evolutie 

van de vervoersdiensten vanaf 2008.  Het indicatief vervoers-

programma 2008-2009 zal aan de CREG moeten worden 

voorgelegd vóór het meerjarentariefvoorstel, voorzien voor 

30 juni 2007.

2.7.5. De netwerkcode

FLUXYS N.V. en FLUXYS LNG N.V. moeten de CREG ter goed-

keuring een netwerkcode voorleggen, die bestaat uit een 

gestandardiseerd geheel van bepalingen en regels met betrek-

king tot de toegang tot en het gebruik van het vervoersnet, 

dat onder andere een automatisering van de behandeling van 

de aanvragen van de netgebruikers mogelijk maakt.

FLUXYS N.V. legde als gevolg van de verwerping in 2005 van 

het eerste voorstel van netwerkcode (overbrenging en opslag 

Loenhout en opslag Dudzele)35, in januari 2006 een aangepast 

voorstel voor aan het Directiecomité, dat zich echter verplicht 

zag het te verwerpen36, onder meer omdat het onvolledig en 

op sommige punten strijdig was met de gaswet, de gedrags-

code en de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden voor de 

activiteiten van opslag en overbrenging. Het Directiecomité 

besliste tevens om gelijkaardige redenen het derde voorstel 

van netwerkcode, dat FLUXYS N.V. in juni 2006 indiende, te 

verwerpen en legde bijgevolg voor een hernieuwbare peri-

ode van zes maanden een voorlopige netwerkcode op voor 

de overbrengings- en opslagactiviteiten van FLUXYS N.V.37.

Het vierde voorstel van netwerkcode, dat FLUXYS N.V. eind 

november 2006 indiende voor zijn overbrengings- en opslag-

activiteiten in Loenhout en Dudzele, werd ten slotte door het 

Directiecomité goedgekeurd38.

Aan FLUXYS LNG N.V. werd door het Directiecomité in 2005 

een voorlopige netwerkcode opgelegd voor een hernieuw-

bare periode van zes maanden39. In februari 2006 diende 

FLUXYS LNG N.V. op verzoek van het Directiecomité een 

volledigere versie van één van de bijlagen van de opgelegde 

netwerkcode in. Tevens onderzocht het Directiecomité een 

bijlage die aanvankelijk was verworpen omwille van de laat-

tijdige indiening ervan. Aangezien FLUXYS LNG N.V. geen 

nieuwe en volledige versie van de netwerkcode indiende, 

besliste het Directiecomité de opgelegde netwerkcode voor 

de periode van 8 juni tot 8 december 2006 te hernieuwen, 

met inbegrip van de twee aanvullende bijlagen die door diens 

tussenkomst werden gewijzigd40. Op 29 november 2006 

diende FLUXYS LNG N.V. een nieuw voorstel van netwerk-

code voor zijn terminallingactiviteit in, dat ten slotte door het 

Directiecomité werd goedgekeurd41.

32 Beslissing (B)060914-CDC-565.
33 Beslissing (B)061123-CDC-565/2.
34 Beslissing (B)061220-CDC-565/3.

35 Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.6.5.
36 Beslissing (B)060323-CDC-481/2.
37 Beslissing (B)060825-CDC-481/3.
38 Beslissing (B)061214-CDC-481/4.
39 Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.6.5.
40 Beslissing (B)060601-CDC-448/2.
41 Beslissing (B)061207-CDC-448/3.
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aardgas 2.7.6. De vervoerstarieven
  

2.7.6.1. De tariefmethodologie  

Inzake nettoegang voorziet de gaswet in een gereguleerde 

toegang tot het vervoersnet van aardgas. De CREG is in dat 

verband gemachtigd tot het goedkeuren van de vervoers-

tarieven voorgesteld door de vervoersnetbeheerder. 

Het vaststellen van de vervoerstarieven stoelt op het principe 

volgens hetwelk de netbeheerder, waarvan de kosten reëel 

en redelijk moeten zijn (onder meer in vergelijking met die 

van een gelijkaardige onderneming), via zijn vervoerstarieven 

het geheel van zijn exploitatiekosten kan recupereren, even-

als een billijke winstmarge als vergoeding voor het kapitaal 

geïnvesteerd in het net. Het redelijk karakter van deze kos-

ten en het billijk karakter van de winstmarge als vergoeding 

voor het kapitaal geïnvesteerd in het net, worden door het 

Directiecomité geëvalueerd door een controle die voorafgaat 

aan de beslissing tot goed- of afkeuring van de voorgestelde 

vervoerstarieven.

Verder is het Directiecomité ermee belast in het jaar t vast te 

stellen of de tijdens het jaar t-1 toegepaste tarieven geresul-

teerd hebben in een bonus of een malus. Voor de bepaling van 

de bonus/malus wordt het resultaat van het boekhoudkundig 

jaar bepaald door het verschil tussen de reële opbrengsten en 

de reële kosten. Er is sprake van een exploitatieoverschot of 

-tekort wanneer het resultaat respectievelijk hoger of lager 

is dan de billijke winstmarge, berekend overeenkomstig 

de richtlijnen van 18 juni 200342. Dit exploitatieoverschot of 

-tekort wordt verrekend met de tarieven van het volgende jaar.

Deze algemene tariefprincipes werden in 200543 en 200644

geherdefinieerd, maar de meeste wijzigingen zijn nog niet 

van toepassing45.

2.7.6.2. De tarieven voor 2005

In maart 2006 maakte het Directiecomité zijn verslag over de 

vervoerstarieven toegepast in 200546 over aan de Minister 

van Energie, FLUXYS N.V. en FLUXYS LNG N.V. Naast het 

feit dat de gasvervoersondernemingen de wettelijk voorge-

schreven termijnen hebben nageleefd, wordt in het verslag 

vastgesteld dat de tarieven voor overbrenging en opslag van 

aardgas, alsook voor het gebruik van de methaangastermi-

nal van Zeebrugge door het Directiecomité werden goedge-

keurd en tijdens het hele jaar 2005 van toepassing waren. De 

constante daling sinds 2002 van de overbrengingstarieven 

en de hiermee gelijklopende toenemende verbetering van 

het dienstenaanbod aan de netgebruikers, zette zich in 2005 

voort.

De jaarlijkse rapportering over de resultatenrekeningen van 

het vervoersnet met betrekking tot het exploitatiejaar 2005, 

die door FLUXYS N.V. en FLUXYS LNG N.V. in februari 2006 

werd overgemaakt, werd in het licht van de controle op 

de tarieven van 2005 door het Directiecomité onderzocht. 

Naast een analyse van de verschillen tussen de rekeningen 

van 2005 en de budgetten ingediend in 2004, werden de 

erelonen van consultants en de kosten en opbrengsten 

inzake energie-onevenwichten nader bekeken. Wat FLUXYS 

N.V. betreft, onderzocht het Directiecomité bijkomend de 

elementen inzake de vervanging van de gasleiding Zomer-

gem-Zelzate, de diensten aangeboden aan de shippers, de 

activiteit Huberator in FLUXYS N.V., de malus betreffende 

de meting, de door de fiscus verworpen uitgaven, de 

doorvoer op korte termijn en de IT-diensten. Na onder-

zoek nam het Directiecomité ten slotte de beslissing47

om de voor FLUXYS N.V. vastgestelde bonus ten bate van 

de toekomstige tarieven respectievelijk voor de activiteit 

van overbrenging en van opslag, 1,7 miljoen euro en 

0,2 miljoen euro hoger te stellen. Voor FLUXYS LNG N.V. 

werd de voorgestelde malus met € 11.053 verlaagd. Deze 

bedragen zullen in mindering gebracht worden van de 

kosten die aan de basis liggen van het tariefvoorstel 2007.

2.7.6.3. De tarieven voor 2006

• De tarieven voor overbrenging van aardgas

Sinds 1 april 2004 vormt het entry/exit48-overbrengings-

systeem de basis voor de tariefstructuur voor de activi-

teit van overbrenging van aardgas, met naleving van het 

principe van de perequatie van de tarieven van de 

beschouwde activiteit. De gereguleerde tarieven voor het 

jaar 2006, waarop dit systeem van toepassing is, worden 

weergegeven in tabel 3.

42 Richtlijnen (R)030618-CDC-219 met betrekking tot de billijke winstmarge toepasselijk op
de aardgasvervoersondernemingen en de aardgasdistributienetbeheerders actief op het
Belgische grondgebied.

43 Wet van 1 juni 2005, zie Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.6.3.5.
44 Wet van 20 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006).
45 Zie deel 1, punt 2.7.6.5., van dit verslag.
46 Verslag TG2005.

47 Beslissingen (B)061019-CDC-531/1 en 532/1.
48 Voor een gedetailleerde beschrijving van het entry/exitsysteem, zie Jaarverslag 2004,

deel 1, punt 3.5.1.1.
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aardgasTabel 3: Tarieven voor overbrenging van aardgas bestemd voor de nationale markt in 2006, exclusief toeslagen en btw  

OVERBRENGING TARIEF 2006

Van toepassing vanaf ° Ingang Herlevering

Ingang (Entry)

Vaste capaciteit

Voorwaardelijke capaciteit

Onderbreekbare capaciteit

Onderbreekbare operationele capaciteit 

7,6 €/m³(n)/h/jaar

6,8 €/m³(n)/h/jaar

4,6 €/m³(n)/h/jaar

4,6 €/m³(n)/h/jaar

Herlevering (Exit)

HD

Vaste SLP-capaciteit  

Vaste niet-SLP-capaciteit  

Injectiecapaciteit Loenhout (jaarlijks)  

Onderbreekbare injectiecapaciteit Loenhout (jaarlijks)

Onderbreekbare capaciteit  

Capaciteit switch H-/L - gas  

Voorwaardelijke capaciteit HUB  

Capaciteit NDM  

MBT 1e schijf  

MBT 2e schijf  

MBT 3e schijf  

MBT 4e schijf  

Voorwaardelijke capaciteit  

Connection Agreement Fee*  

1/04/06

1/06/06

1/04/06

1/04/06

1/04/06

1/04/06

1/04/06

22,2 €/m³(n)/h/jaar

22,2 €/m³(n)/h/jaar

17,8 €/m³(n)/h/jaar

10,7 €/m³(n)/h/jaar

13,3 €/m³(n)/h/jaar

24,2 €/m³(n)/h/jaar

16,0 €/m³(n)/h/jaar

27,7 €/m³(n)/h/jaar

18,9 €/m³(n)/h/jaar

15,5 €/m³(n)/h/jaar

12,2 €/m³(n)/h/jaar

8,9 €/m³(n)/h/jaar

20,0 €/m³(n)/h/jaar

0,10 €/m³(n)/h/jaar

MD

Vaste SLP-capaciteit

Vaste niet-SLP-capaciteit

Onderbreekbare capaciteit

Voorwaardelijke capaciteit

10,5 €/m³(n)/h/jaar

10,5 €/m³(n)/h/jaar

6,3 €/m³(n)/h/jaar

9,4 €/m³(n)/h/jaar

Flexibiliteit

Rate Flexibility

Complementaire RF 12,9 €/m³(n)/h/jaar

CIT

Complementaire CIT SLP

Complementaire CIT niet-SLP

2,3 €/m³(n)/h/jaar

2,3 €/m³(n)/h/jaar

DIT

Complementaire DIT 4,9 €/m³(n)/jaar

Odorisatie

Variabel 0,83 €/1.000 m³(n)

Dedicated PRS 7,1 €/m³(n)/h/jaar

Omzetting van H-gas in L - gas

Vast  

Variabel  

Bijkomende opstart  

Verlenging operationele periode in maart  

12,2 €/m³(n)/h/jaar

18,3 €/1.000 m³(n)

12.000 €/opstart

47.300 €/jaar

Aansluiting 2.000 €/aansluiting

Afkoppeling 2.000 €/afkoppeling

Capaciteitsopheffing 5.000 €/opheffing

Overdracht van capaciteit en/of flexibiliteit** 1/04/06 200 €/transactie

Inschrijving voor het elektronisch systeem voor automatische reservatie NWC + 2M 1.000 €/jaar
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De dalende evolutie van de overbrengingstarieven, vast-

gesteld sinds 2002 (het jaar waarin de overbrengingstarieven 

voor het eerst door de CREG werden goedgekeurd), zette 

zich voort tussen 2005 en 2006. Deze tariefdaling van om en 

nabij 10% gedurende de laatste vier jaar, is onder andere te 

verklaren door het verwerpen van onredelijke kosten door 

de CREG, door een betere budgettering door FLUXYS N.V. 

van de kosten en de reservering van capaciteiten, door de 

toewijzing van de exploitatiebonus aan de tarieven voor de 

volgende exploitatiejaren, door de daling van de interest-

voeten op lange termijn die de aan FLUXYS N.V. toegekende 

winstmarge in neerwaartse zin beïnvloeden en door de 

jaarlijkse stijging van de gereserveerde capaciteiten. Deze 

tariefdaling situeert zich in een context waarin FLUXYS N.V. 

werk maakt van een voortdurende verbetering van zijn 

dienstenaanbod, maar ook in de context waarin de door het 

indicatief plan van bevoorrading in aardgas gevraagde inves-

teringen aanzienlijke vertragingen oplopen. 

Seizoensgebonden 

tarief ***: 

(capaciteitselement)

dagelijks tarief voor de capaciteit in kwestie, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die verschilt van maand     

tot maand (zie onderstaande tabel) en vermenigvuldigd met het aantal dagen per maand     

  Januari  Februari  Maart  April Mei   Juni  

4,2 4,2 2,4 1,8 1,1 1,1

 Juli    Augustus   September  Oktober November December

1,1 1,1 1,2 1,2 2,4 3,6

Kortetermijntarief ***: 

(capaciteitselement)

 dagelijks tarief voor de capaciteit in kwestie, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die verschilt van maand tot maand 

(zie bovenstaande tabel) en vermenigvuldigd met een factor 1,2 en vermenigvuldigd met het aantal dagen per maand  

   

+ commodity fee 0,2% aan het herleveringspunt

° Indien datum verschillend van 1/01/2006
* Een forfaitair bedrag van 1000 €/jaar is van toepassing voor alle onderschreven capaciteiten kleiner dan 10.000 m³(n)/h  
** Het bedrag is betaalbaar door elk van beide partijen 
*** Enkel van toepassing voor het herleveringstarief  

Tabel 4: Evolutie van de overbrengingstarieven tussen 2002 en 2006

Bron: CREG

in €/(m³/h)/jaar Tarieven 2002 Tarieven 2003 Tarieven 2004* Tarieven 2005* Tarieven 2006* Δ 2006/2005 Δ 2006/2002

Hoge druk (HD)

Vaste capaciteit 33,4 31,4 30,5 30,1 29,8 -1,0% -10,8%

Vaste SLP-capaciteit 33,4 31,4 32,4 30,1 29,8 -1,0% -10,8%

Middendruk (MD)

Vaste capaciteit 11,7 10,7 10,6 10,5 10,5 0,0% -10,3%

Entry

Vaste capaciteit (HD) 8,0 7,8 7,6 -2,6%

Exit

Vaste capaciteit (HD) 22,5 22,3 22,2 -0,4%

Vaste SLP-capaciteit (HD) 24,4 22,3 22,2 -0,4%

Vaste capaciteit (MD) 10,6 10,5 10,5 0,0%

Vaste SLP-capaciteit (MD) 10,6 10,5 10,5 0,0%

*Entry/exit - tarief: Totaal van het ingang- en herleveringstarief Bron: CREG
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aardgasOp internationaal vlak blijkt uit een vergelijkende studie van 

de CEER49 dat de overbrengingstarieven van FLUXYS N.V. 

nog steeds onder het gemiddelde liggen van enkele andere 

Europese vervoersondernemingen. Deze vaststelling sluit 

aan bij die van o.a. Arthur D. Little (2005) en die van de 

CREG (200250, 200651) zoals weergegeven in figuur 6.  

49 CEER, Benchmarking of Transmission Tariffs Task Force (C06-GWG-31-05).
50 Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.6.3.3.
51 Studie (F)060518-CDC-512 over de verschillende componenten van de aardgasprijs in

België en de mogelijkheden tot verlaging. Zie deel 1, punt 2.9., van dit verslag.

Figuur 6: Europese vergelijking van de gemiddelde 

overbrengingstarieven in 2005

Tabel 5: Tarieven voor de opslag van aardgas, exclusief toeslagen en btw*

Tarieven 2004 Tarieven 2005 Tarieven 2006 Δ 2006/2005 Δ 2006/2004

Loenhout

Standaardeenheid €/standaardeenheid 108,7 107,7 101,5 -5,8% -6,6%

Injectiecapaciteit €/m³(n)/h/jaar 33,5 34,8 3,9%  -

Opslagvolume €/m³(n)/jaar Niet aangeboden 
diensten in 2004

0,017 0,017 0,0% -

Emissiecapaciteit €/m³(n)/h/jaar 19,5 20,7 6,2%  -

Dudzele

Standaardeenheid €/standaardeenheid 28,5 26,7 26,5 -0,7% -7,0%

*Om haar aardgasverbruik voor de werking van de opslag van Loenhout en de Peak-Shaving van Dudzele te dekken, neemt FLUXYS N.V. 1,5% van de door de gebruiker van de opslag-
dienst geïnjecteerde (in Loenhout) of uitgezonden (in Dudzele) hoeveelheden gas af.

Bron: CREG

N
L 

- G
TS

U
K

 - 
Tr

an
sc

o

G
E

R
M

A
N

Y
 - 

W
in

ga
s

B
E

LG
IU

M
 - 

Fl
ux

ys

G
E

R
M

A
N

Y
 - 

V
N

G

G
E

R
M

A
N

Y
 - 

R
W

E

G
E

R
M

A
N

Y
 - 

 B
E

B

FR
A

N
C

E
 - 

G
R

Tg
az

/G
D

F

G
E

R
M

A
N

Y
 - 

E
O

N
/R

uh
rg

as

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

(€/m³/h/jaar)

Bron: Externe consultant voor de CREG, december 2005

• De tarieven voor de opslag van aardgas

De opslagdiensten van FLUXYS N.V. omvatten het vullen 

van de opslag met aardgas, het behoud van het volume 

opgeslagen aardgas en de herinjectie ervan in het vervoers-

net vanuit de twee opslaginstallaties die op dit ogenblik 

beschikbaar zijn, met name de opslag in watervoerende 

lagen te Loenhout en de LNG-opslag van de Peak-Shaving te 

Dudzele.

Tussen 2004 en 2006 zijn de opslagtarieven in Loenhout en 

Dudzele gedaald met respectievelijk 6,6% en 7,0% (tabel 5).

Deze daling is hoofdzakelijk te verklaren door de verlaging van 

de intrestvoeten op lange termijn, die de winstmarge van 

FLUXYS N.V. in neerwaartse zin beïnvloedde.

Op internationaal vlak blijkt uit drie externe studies die 

in 2006 gemaakt werden door respectievelijk de CRE, 

E-Control en een externe consultant, dat de opslagtarieven 

van FLUXYS N.V. te Loenhout competitief zijn (in normale 

praktijkomstandigheden voor FLUXYS N.V. wat opslagtype 

en -duur betreft).  

• De LNG-terminallingtarieven

De werking van de LNG-terminal van Zeebrugge, geëxploi-

teerd door FLUXYS LNG N.V., omvat de ontvangst en het 

lossen van de LNG-tanker, de bufferopslag van het LNG 

en de injectie ervan in het vervoersnet na hervergassing. 

Naast deze standaarddiensten kan men ook intekenen op 

flexibiliteitsopslag en onderbreekbare emissiecapaciteit.

Tussen 2004 en 2006 zijn de LNG-terminallingtarieven in 

neerwaartse zin geëvolueerd, hoofdzakelijk onder invloed 

van de verlaging van de intrestvoeten op lange termijn, die 

de winstmarge van de operator in neerwaartse zin beïn-

vloedde (tabel 6).
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2.7.6.4. De tarieven voor 2007

Op 29 september 2006 dienden FLUXYS N.V. en 

FLUXYS LNG N.V. binnen de wettelijke termijn een tarief-

voorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 in. Beide 

tariefvoorstellen werden door het Directiecomité verwor-

pen, onder meer omwille van het hogere rendement dat 

onvoldoende werd gerechtvaardigd en omwille van het 

niveau en de verdeelsleutel van bepaalde kostenposten. 

De aangepaste tariefvoorstellen die FLUXYS N.V. en 

FLUXYS LNG N.V. indienden, waren conform aan de voor-

waarden die het Directiecomité had vooropgesteld waar-

door zij op 21 december 2006 werden goedgekeurd52. De 

desbetreffende beslissingen bevatten verder een werk-

programma voor 2007 met het oog op de voorbereiding 

van een meerjarentariefvoorstel, dat in principe tegen 

30 juni 2007 moet worden ingediend.

2.7.6.5. De wijzigingen van het reglementair kader  

De wet van 20 juli 200653 wijzigt de gaswet op het vlak van 

de tarieven. De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt 

worden samengevat: 

• de toekenning aan de beheerder van het aardgasvervoers-

net, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie, 

van een billijke marge en afschrijvingen die hem, na een 

Europese benchmark op basis van vergelijkbare vervoers-

netbeheerders, een gunstig perspectief bieden betreffende 

de toegang tot de kapitaalmarkten op lange termijn;

• het genot van een specifiek tariefstelsel wordt beperkt 

tot uitbreidingen van installaties of tot nieuwe installaties 

voor opslag, LNG en doorvoer;

• de niet-beheersbare kosten evolueren in functie van de 

overeenstemmende kosten gedragen door de beheerders;

• de beheersbare kosten evolueren op basis van een objec-

tieve indexeringsformule, vastgesteld bij koninklijk besluit 

na advies van de CREG en na overleg in de Ministerraad, 

wat aanleiding geeft tot stabiele tarieven en de dekking 

verzekert van de verplichtingen van de netbeheerder. 

Deze wet stelt ook de kalender voor de toepassing van de 

meerjarentarieven vast: de meerjarentarieven voor het ver-

voer zullen van toepassing worden vanaf het exploitatiejaar 

2008 en de meerjarentarieven voor de distributie vanaf het 

exploitatiejaar 2009. 

In 2006 bracht het Directiecomité op verzoek van de 

Minister van Energie, na overleg met FLUXYS N.V. en 

FLUXYS LNG N.V., een voorstel van koninklijk besluit inzake 

de meerjarentarieven54 uit. De belangrijkste elementen in 

dit voorstel zijn de volgende:

• het voorzien in een definitie van beheersbare en niet-

beheersbare kosten;

• het bepalen van de billijke marge overeenkomstig de prin-

cipes vervat in de richtlijnen55 van de CREG die werden 

aangepast teneinde de gaswet na te leven en teneinde 

een toepassing in het kader van een regulatoire periode 

van vier jaar mogelijk te maken;

• het verlengen van de termijnen in de procedure voor de 

indiening van de meerjarentariefvoorstellen door de net-

beheerder en de goedkeuring ervan door de CREG;

• het naar de tarieven van de volgende regulatoire periode over 

te dragen saldo wordt berekend op basis van de rekeningen 

van het laatste jaar van de afgelopen regulatoire periode en 

die van de eerste drie jaren van de lopende periode;

• het saldo met betrekking tot de niet-beheersbare kosten 

en de verkoopvolumes vormt het voorwerp van een ver-

deling, voorgesteld door de netbeheerder, tussen de tarie-

ven, een reserve voor investeringen en/of het personeel 

van de netbeheerder. Na advies van de CREG beslist de 

Ministerraad over de uiteindelijke verdeling;

• het saldo van de beheersbare kosten wordt toegekend 

aan de netbeheerder mits controle door de CREG op de 

afwezigheid van kruissubsidies tussen beheersbare en 

niet-beheersbare kosten;

• voor de kostenbeheersing dient de netbeheerder vóór het 

begin van elke regulatoire periode een verslag in, om de 

CREG toe te laten zijn verwezenlijkingen en doelstellingen 

op dit gebied te evalueren.

Tabel 6: LNG terminallingtarieven tussen 2004 en 2006, exclusief toeslagen en btw*

Tarieven 2004 Tarieven 2005 Tarieven 2006 Δ 2006/2005 Δ 2006/2004

Ontvangst €/lading 223.310   205.407 210.478 2,5% -5,7%

Basisopslag €/dag 31.928   31.396   29.791 -5,1% -6,7%

Flexibiliteitsopslag €/m³LNG/dag 0,22 0,22 0,17 -22,7% -22,7%

Vaste emissie €/(m³(n)/h)/jaar 20,72 19,33 19,3 -0,2% -6,9%

Onderbreekbare emissie €/(m³(n)/h)/jaar 12,43 11,6 11,6 0,0% -6,7%

* Om haar aardgasverbruik voor de werking van de terminal te dekken, neemt FLUXYS LNG N.V. 1,3% van de effectief uitgezonden hoeveelheden gas af. 

Bron: CREG

52 Beslissingen (B)061221-CDC-598/1 en (B)061221-CDC-599/1.
53 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006. Zie tevens de wijzigingen die aangebracht werden

door de wet van 1 juni 2005 en in werking traden in 2006, Jaarverslag 2005, deel 2, punt
2.6.3.5.

54 Voorstel (C)061005-CDC-568.
55 Richtlijnen (R)030618-CDC-219 met betrekking tot de billijke winstmarge toepasselijk op

de aardgasvervoersondernemingen en de aardgasdistributienetbeheerders actief op het
Belgische grondgebied.
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aardgasDe Algemene Raad bracht een advies uit over het voorstel 

van koninklijk besluit inzake de meerjarentarieven van het 

Directiecomité waarvan de voornaamste elementen wor-

den weergegeven in punt 2.1. van deel 3 van dit verslag.

Om zich te conformeren aan de wet van 20 juli 2006 werkte 

het Directiecomité tevens een voorstel van koninklijk tarief-

besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 

200356 uit dat de referentietekst vormt inzake realisatie en 

tarificatie van nieuwe gasinfrastructuren. De wet van 20 juli 

2006 wijzigt de gaswet onder meer met betrekking tot het 

type van infrastructuren die afwijkingen kunnen genieten 

inzake de toepassingsduur van de tarieven en het niveau 

van de billijke winstmarge. De wetgever verduidelijkt het 

begrip “nieuwe infrastructuur van nationaal of Europees 

belang” door de afwijkingen te beperken tot de nieuwe 

installaties en de uitbreidingen van installaties voor opslag, 

LNG en doorvoer van aardgas. 

2.8. De aardgasdistributie

2.8.1. De tarificatie van de vrijgemaakte markt

2.8.1.1. De tariefmethodologie

De toegang tot de distributienetten van aardgas wordt ge-

regeld door dezelfde tariefprincipes als diegene die van 

toepassing zijn op de toegang tot het vervoersnet van aard-

gas57.

2.8.1.2. De tarieven voor 2005

Het Directiecomité maakte naar analogie met het verslag 

over de vervoerstarieven voor 200558, in maart 2006 zijn 

verslag59 over de aardgasdistributienettarieven toegepast in 

2005 over aan de Minister van Energie en aan de betrokken 

distributienetbeheerders. In het verslag wordt gemeld dat 

de wettelijke termijnen in de procedure voor het vaststellen 

van de distributienettarieven werden nageleefd, dat in 2005 

aan alle gemengde distributienetbeheerders voorlopige 

tarieven werden opgelegd en dat de goedgekeurde tarieven 

van de zuivere distributienetbeheerders gedurende het hele 

jaar 2005 van toepassing waren. Het streven van het Directie-

comité om het redelijk karakter van de kosten van de distri-

butienetbeheerders te evalueren door ze onder meer te 

vergelijken met overeenstemmende, vergelijkbare kosten 

van gelijkaardige ondernemingen, teneinde de beheer-

ders aan te zetten om tot een betere kostenbeheersing te 

komen, wordt opnieuw bevestigd. 

Het onderzoek van de jaarlijkse verslagen van de distri-

butienetbeheerders over de exploitatieresultaten van het 

aardgasdistributienet voor het exploitatiejaar 2005 werd 

aangevuld met controles ter plaatse, die werden uitgevoerd 

door personeelsleden van de CREG. Het Directiecomité 

stelde aldus vast dat de toegepaste tarieven voor alle distri-

butienetbeheerders samen geresulteerd hadden in een 

exploitatieoverschot van 4,8% bovenop de noodzakelijke 

inkomsten ter dekking van de reële kosten en de billijke winst-

marge ter vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen. Een 

totaal bedrag van € 32.235.461 werd bijgevolg in mindering 

gebracht van de tarieven voor het exploitatiejaar 2007, waar-

door, met uitzondering van vier distributienetbeheerders die 

een exploitatietekort vertoonden, alle anderen hun budgetten, 

die als grondslag dienen voor de tarieven van het exploitatie-

jaar 2007, met een bedrag variërend tussen 0,08 miljoen en 

7,5 miljoen euro zien verminderen.

2.8.1.3. De tarieven voor 2006

Zoals vermeld in 200560, keurde het Directiecomité voor het 

jaar 2006 de tarieven van vijf distributienetbeheerders goed 

en legde het voor de overige dertien voorlopige tarieven op 

voor hernieuwbare periodes van drie maanden, te rekenen 

vanaf 1 januari 2006.

ALG, aan wie het Directiecomité voorlopige tarieven had op-

gelegd voor het exploitatiejaar 2006, stelde tegen de betref-

fende beslissingen61 een beroep tot vernietiging in bij het 

Hof van Beroep van Brussel. In zijn arrest van 27 oktober 

2006 verwerpt het Hof echter deze vraag tot vernietiging en 

verklaart het onder meer dat het niet de rechtsmacht heeft 

om de opportuniteit van discretionaire beslissingen van de 

CREG te beoordelen en dat in casu zijn controlebevoegdheid 

in technische aangelegenheden slechts marginaal kan 

zijn. Daarnaast erkent het Hof dat de vaststelling van het 

billijk karakter van de winstmarge tot de discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid van de CREG behoort en dat de 

controle van het redelijk karakter van de kosten door de 

CREG niet marginaal is.

56 Voorstel (C)061005-CDC-568.
57 Deel 1, punt 2.7.6.1., van dit verslag.
58 Deel 1, punt 2.7.6.2., van dit verslag.
59 Verslag TG2005.

60 Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.7.1.4.
61 Beslissingen (B)051117-CDC-474, (B)051215-CDC-474/1 en (B)060316-CDC-474/2.
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aardgas

De tarieven die in 2006 van kracht waren bleken globaal 

genomen lager dan die van het jaar 2005. Deze tariefdaling

werd onder meer mogelijk gemaakt door de controles die het 

Directiecomité uitvoerde op het vlak van de kosten van elke 

distributienetbeheerder en door de realisatie, vanaf 2006, 

van een benchmark-oefening waarin het redelijk karakter 

van de door de distributienetbeheerders aangegeven 

kosten werd geëvalueerd, enerzijds in het licht van hun 

reële kosten van het exploitatiejaar 2004, anderzijds aan 

de hand van een vergelijkende studie van de efficiëntie van 

de distributienetbeheerders, gemeten met behulp van het 

DEA-model. Onder de andere factoren die de kostendaling 

beïnvloedden, dienen de maatregelen vermeld die de distri-

butienetbeheerders troffen om bijkomende kostenbesparingen 

door te voeren, alsook de evolutie in neerwaartse zin van 

het gemiddelde rendement van de lineaire obligaties op tien 

jaar (OLO-percentage), dat een rechtstreekse invloed op de 

vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen heeft. 

2.8.1.4. De tarieven voor 2007

Tijdens het laatste trimester van 2006 onderzocht het 

Directiecomité volgens de daartoe voorziene procedure de 

tariefvoorstellen voor het exploitatiejaar 2007. Die gaven aan-

leiding tot beslissingen tot weigering van goedkeuring voor 

de achttien distributienetbeheerders, met vermelding van de 

aan te passen punten om de goedkeuring van het Directie-

comité te bekomen. De aangepaste tariefvoorstellen die 

vervolgens werden ingediend, gaven voor vier distributie-

netbeheerders aanleiding tot een beslissing tot goedkeuring 

door het Directiecomité van de tarieven voor het jaar 2007 

en voor de veertien overige tot het instellen van voorlopige 

tarieven voor een hernieuwbare periode van drie maanden, 

te rekenen vanaf 1 januari 2007, en dit omwille van het niet 

tegemoetkomen door deze distributienetbeheerders aan de 

door het Directiecomité gevraagde aanpassingen. 

2.8.1.5. De wijzigingen van het reglementair kader

Wat de door de wet van 20 juli 2006 aangebrachte aanpas-

singen aan het reglementair kader betreft, wordt de lezer 

verwezen naar punt 2.7.6.5. van deel 1 van dit verslag. 

2.8.2. De tarificatie van de captieve markt
   

2.8.2.1. De tariefmethodologie  

De tariefmethodologie die van kracht is op de captieve markt 

steunt op de volgende tariefbeginselen:  

(a) Het dekken van de volledige kosten 

De tarificatie beoogt de volledige kosten te dekken die verbon-

den zijn aan de invoer, het vervoer en de distributie van aardgas, 

namelijk de prijs waartegen het aardgas werd aangekocht door 

de historische operator, de exploitatiekosten van de distributie- en 

Tabel 7: Tarieven voor het gebruik van het distributienet in 2005 en 2006 (€/MWh)

Huishoudelijke afnemer 22 MWh/jaar Professionele afnemer 2.800 MWh/jaar Industriële afnemer 25.000 MWh/jaar

2005 2006 Δ 2006/2005 2005 2006 Δ 2006/2005 2005 2006 Δ 2006/2005

ALG 11,96 11,00 -8% 2,41 2,22 -8% 0,50 0,54 8%

GASELWEST 11,41 10,62 -7% 2,53 2,40 -5% 0,67 0,47 -31%

IDEG 12,94 11,95 -8% 2,67 2,15 -19% 1,16 0,67 -42%

IGAO 8,22 7,28 -11% 1,53 1,18 -23% 0,47 0,24 -49%

IGH 12,34 11,40 -8% 2,25 2,26 0% 0,74 0,52 -30%

IMEWO 10,23 8,46 -17% 2,24 1,70 -24% 0,51 0,56 11%

INTERGAS 8,45 8,02 -5% - - - - - -

INTERGEM 10,63 9,33 -12% 2,33 1,91 -18% 0,65 0,50 -23%

INTERLUX 15,33 21,71 42% 3,39 3,39 0% 1,61 1,54 -5%

IVEG 10,83 8,73 -19% 2,28 1,57 -31% 0,83 0,76 -9%

IVEKA 9,22 7,94 -14% 1,78 1,60 -10% 0,46 0,53 15%

IVERLEK 10,37 8,70 -16% 2,26 1,69 -25% 0,49 0,21 -57%

PLIGAS 12,31 11,20 -9% 1,99 2,39 20% 1,32 0,97 -26%

SEDILEC 12,10 9,99 -17% 2,30   2,05 -11% 0,97 0,73 -25%

SIBELGA 12,27 12,20 -1% 3,63 3,68 1% 2,35 3,06 30%

SIBELGAS NOORD 13,47 9,50 -29% 2,74 2,27 -17% 1,48 0,74 -50%

SIMOGEL 10,07 13,88 38% 1,88 2,30 23% 0,83 1,28 55%

WVEM 11,75 10,30 -12% 2,16 1,79 -17% 1,30 1,16 -11%

GEMIDDELDE 11,33 10,68 -6% 2,37 2,15 -9% 0,96 0,85 -11%

NB: in tegenstelling tot de vergelijking 2005/2004, houdt deze van 2006/2005 alle kosten in (dus met inbegrip van metering)
Bron: CREG
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aardgasvervoersnetten (lonen en diverse materialen) en de investeringen 

in voornoemde netten, met inbegrip van een vergoeding van de 

geïnvesteerde kapitalen.  

(b) Het tot uiting brengen van de kostenstructuur

De kosten van de aankoop, het vervoer en de distributie van 

aardgas, die via de tarieven moeten worden teruggewonnen, 

kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, namelijk 

vaste kosten die onafhankelijk zijn van het aardgasverbruik, 

zoals meting, meteropname en facturering; en proportionele 

kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het verbruikte volu-

me aardgas. Deze tweeledige kostenstructuur komt tot uiting in 

de verschillende tarieven, rekening houdend met de gemiddelde 

afnamekarakteristieken van de grote groepen verbruikers.

(c) Het volgen van de kostenevolutie

Om een correcte dekking van de volledige kosten en een 

verantwoorde aanpassing van de aardgasprijzen te waarborgen

berekent het Directiecomité, op maandbasis en in samen-

werking met SYNERGRID62, de waarden van de revisiepara-

meters Iga en Igd, die respectievelijk de kostenevolutie van 

de brandstoffen volgens de aankoopprijs van aardgas aan de 

Belgische grens en de evolutie van de overige componenten 

van de kostprijs van aardgas weergeven. Deze parameters, 

evenals het aardgastarief op de captieve markt, vormen 

het onderwerp van maandelijkse publicaties in het Belgisch 

Staatsblad en op de website van de CREG.

   

2.8.2.2. De evolutie van de tarieven

In 2006 werd de evolutie van de gasprijzen gekenmerkt 

door de sterke stijging van de prijs van de fossiele brandstof-

fen, die tot uiting kwam in de forse toename van parameter 

Iga, waarvan het peil wordt beïnvloed door de evolutie van 

een prijzenkorf van olieproducten met een tijdsverschil van 

ongeveer zes maanden. De toename van parameter Igd, 

waarvan het peil wordt bepaald door een gemiddelde van 

lonen en prijzen in de Belgische industriële productie, was 

groter dan die van de inflatie in België.  

Omdat de oude parameter G niet meer wordt meegedeeld 

door de historische marktspeler ten gevolge van de volledige 

vrijmaking van de Belgische gasmarkt vanaf 1 januari 2007, 

bezorgde het Directiecomité de Minister van Energie een 

advies over de nieuwe definitie van parameter G63. De nieuwe 

formule, op basis van internationale olienoteringen, laat toe 

een voldoende correlatie met de oude parameter te verze-

keren, om verder te kunnen gaan met de tarifering van de 

beschermde afnemers en om over een referentieparameter 

voor de sector te beschikken. Bij brief van 21 december 2006 

heeft de Minister van Energie, in afwachting van de publicatie 

van de nieuwe ministeriële besluiten, de CREG uitdrukkelijk 

verzocht om vanaf 1 januari 2007 de nieuwe definitie van 

parameter G, zoals voorgesteld in haar advies, toe te passen.

2.9.  De tariefcomponenten voor aardgas  

Op verzoek van de Minister van Energie maakte het Directie-

comité een studie64 over de noodzakelijke regulering voor 

het realiseren van mogelijke tariefdalingen binnen de diverse 

tariefcomponenten voor aardgas. 

Deze studie onderzoekt de verschillende componenten van 

de aardgasprijs voor de eindafnemer en stelt concrete maat-

regelen voor om de kosten van elk van deze componenten te 

beperken en zelfs te verminderen. Tevens wordt de werking 

van de gasmarkt erin besproken, omdat die op onrechtstreekse 

maar in belangrijke mate de concurrentie en de toegang tot het 

net beïnvloedt, wat een niet te verwaarlozen effect op de gas-

prijs kan hebben. De studie behandelt ook het wettelijk kader, 

om aan te geven welke maatregelen kunnen genomen worden 

in het licht van de huidige en de eventuele nieuwe bepalingen.

Tabel 8: Evolutie van de jaarlijkse facturering op de captieve markt tussen 2001 en 2006, exclusief toeslagen en btw (€)

Jaarlijkse facturering (€)

Jaarlijkse Iga Jaarlijkse Igd Huishoudelijke afnemer

“keuken - warm water”

2.000 kWh/jaar 

Tarief A

Huishoudelijke afnemer 

“individuele verwarming” 

22.000 kWh/jaar 

Tarief B 

Huishoudelijke afnemer 

“collectieve verwarming” 

17.000 kWh/jaar 

Tarief C

2001 0,8958 1,3665 115,58 727,29 430,46

2002 0,7711 1,3953 111,04 665,80 380,17

2003 0,7773 1,4188 112,63 673,99 384,24

2004 0,7640 1,4476 114,54 683,55 389,03

2005 0,9631 1,4904 125,45 786,47 464,45

2006 1,2327 1,5491 140,26 926,01 566,63

Δ 2006/2005 28,0% 3,9% 11,8% 17,7% 22,0%

Bron: CREG

62 Federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België.

63 Advies (F)061116-CDC-601. Zie eveneens deel 1, punt 2.3.2. en deel 3, punt 2.1., van dit
verslag.

64 Studie (F)060518-CDC-512.
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aardgas Uit deze studie blijkt onder meer het volgende: 

• de eindprijs van aardgas in België benadert het gemid-

delde van de prijzen vastgesteld in de buurlanden; 

• slechts een deel van de eindprijs, variërend tussen 40% 

voor een residentiële afnemer en 10% voor een industriële 

afnemer, wordt rechtstreeks gecontroleerd door de 

CREG. De huidige regelgeving is immers slechts op een 

beperkt deel van de gasmarkt van toepassing, meer in het 

bijzonder op het vervoer en de distributie van gas, terwijl de 

invoer en de levering onderworpen zijn aan concurrentie. 

Een doeltreffende concurrentie is bijgevolg nodig indien 

men de doelstellingen van de liberalisering wil bereiken en 

men de eindafnemer gasleveringen tegen de beste prijs wil 

aanbieden. Daarenboven gaat de liberalisering nog gepaard 

met de opsplitsing van geïntegreerde ondernemingen naar 

ondernemingen die afzonderlijke activiteiten voeren, wat 

bepaalde specifieke kosten meebrengt; 

• de Belgische tarieven voor gasvervoer, gasopslag en LNG-

terminalling blijken tot de meest competitieve te beho-

ren in Europa (in vergelijking met een zone bestaande uit 

Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland);

• wat de component gaslevering betreft, blijven de winst-

marges beperkt;

• wat de component belastingen, heffingen en toeslagen be-

treft, bevindt België zich over het algemeen in het gemid-

delde van de buurlanden.

Een analyse van de verschillende componenten van de 

aardgasprijs brengt een aantal mogelijkheden tot verlaging 

aan het licht: 

• wat de component aardgasinvoer betreft, zou een her-

oriëntering van de bevoorradingsgebieden een neerwaarts 

effect op de invoerprijs voor aardgas kunnen hebben; 

• wat de component aardgasdistributie betreft, geeft de dis-

pariteit tussen netbeheerders die werd vastgesteld via een 

benchmark-oefening (efficiëntie-analyse) een idee van het 

potentieel aan kostenvermindering. 

De studie besluit dat, hoewel de prijs van het gas op de Belgi-

sche markt zich in een goed gemiddelde ten opzichte van de 

buurlanden bevindt, de specifieke toestand van de Belgische 

aardgasmarkt, gedomineerd door ondernemingen die afkom-

stig zijn uit eenzelfde groep op elk van de marktsegmenten, 

toch de concrete verwezenlijking van bepaalde tariefdalingen 

compliceert. Zo zijn de effecten van de dominantie van 

DISTRIGAS N.V. op de invoer en de vervoerscapaciteit in 

België (via zijn historische contracten) ook voelbaar in de 

volgende segmenten van de waardeketen van het aardgas.

2.10. De inkomstenderving van de gemeenten 
ingevolge de liberalisering

In het kader van de evaluatie van het systeem voor het 

innen van de federale bijdrage die werd ingesteld om het 

inkomstenverlies van de gemeenten als gevolg van de libe-

ralisering van de elektriciteitsmarkt te compenseren, actu-

aliseerde het Directiecomité in mei 2006, op verzoek van 

de Minister van Energie, de studie die over dit onderwerp 

gemaakt werd in september 200365. De studie66 besluit 

dat de Vlaamse gemeenten een gevoelige daling van hun 

inkomsten uit gas en elektriciteit noteren, een daling die in 

2005 nog sterker was. In Wallonië en Brussel daarentegen, 

waar de liberalisering nog niet volledig doorgevoerd was, 

maar waar wel enkele compensatiemaatregelen werden 

getroffen, kennen de totale inkomsten een stijging.

2.11. De communicatie door de CREG van 
haar akten

In haar Mededeling van 6 juli 200667 beschrijft de CREG 

op welke wijze bij de publicatie van de door haar goed-

gekeurde akten, rekening wordt gehouden met het poten-

tieel vertrouwelijke karakter van gegevens die haar worden 

overgemaakt. De CREG heeft zich bij de omschrijving van 

het begrip “vertrouwelijke gegevens” en het opstellen 

van de procedure, laten inspireren door de internationale 

praktijken, de beginselen van behoorlijk bestuur, de wet van 

11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en 

de specifieke bepalingen in het energierecht. 

2.12. De beroepsmogelijkheden tegen de 
beslissingen van de CREG

Op 1 februari 2006 traden de wijzigingen die ingevoerd waren 

door de wetten van 20 juli 2005 en 27 juli 2005 in werking, 

waardoor een nieuwe beroepsprocedure tegen de beslis-

singen van de CREG werd ingevoerd68. Het Hof van Beroep 

van Brussel velde reeds twee arresten in het kader van deze 

nieuwe beroepsprocedure die beide overwegend gunstig zijn 

voor de CREG69.

De nieuwe wetgeving liet echter een interpretatiemarge, onder 

meer met betrekking tot de vraag of de beslissingen over de 

distributienettarieven al dan niet konden aangevochten wor-

den in het kader van de nieuwe beroepsprocedure en dus bij 

het Hof van Beroep. De wet van 1 juli 2006, gepubliceerd op 

12 januari 2007, heeft de beroepsprocedure verduidelijkt, zodat 

er geen dubbelzinnigheid meer is: de voornoemde beslissingen 

kunnen enkel aangevochten worden voor het Hof van Beroep.

65 Jaarverslag 2003, deel 1, punt 1.2.2.3. en deel 2, punt 1.2.2.2.
66 Studie (F)060516-CDC-546.
67 Beschikbaar op www.creg.be (rubriek ‘Publicaties’).
68 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.8.
69 Deel 1, punt 2.8.1.3. en deel 2, punt 2.7.2.2.1., van dit verslag.
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1.1. De verslagen van de Europese 
Commissie

De lezer wordt verwezen naar punt 1.1. van deel 1 van dit 

verslag. 

1.2. Het European Electricity Regulatory Forum

De dertiende bijeenkomst van het European Electricity 

Regulatory Forum, het overlegplatform dat de ontwikke-

ling van een Europese interne elektriciteitsmarkt beoogt 

en waaraan de Europese Commissie, de lidstaten en de 

Europese regulatoren deelnemen, vond plaats te Florence 

op 7 en 8 september 2006. 

De Europese Commissie kondigde er aan dat de richtlijnen 

inzake congestiebeheer70 binnenkort zullen worden aange-

nomen en beklemtoonde dat de bepalingen ervan dwingend 

zijn. Aan de regulatoren werd gevraagd om strikt toe te zien 

op de naleving van deze richtlijnen die in de toekomst nog 

1. De Europese elektriciteitsmarkt  

verder verfijnd zullen worden teneinde het functioneren van 

de grensoverschrijdende intraday- en balanceringsmarkten 

te bevorderen.

De Europese Commissie liet weten dat zij, op basis van de 

feed-back op haar Groenboek, begin 2007 een document zal 

publiceren over de EU Strategic Energy Review 71.

Tijdens het Forum presenteerde ERGEG de resultaten van 

de consultatie inzake de Guidelines for Good Practice on 

Information Management and Transparency en stelde dat 

zij via de regionale initiatieven de transparantie verder zou 

opvolgen. De deelnemers aan het Forum erkenden dat een 

hoge graad van transparantie cruciaal is teneinde investerin-

gen door nieuwe marktspelers aan te moedigen. Daarnaast 

besprak ERGEG de ervaringen van de regionale initiatieven 

en de acties voor 2006 en 2007. Deze initiatieven die een 

unieke gelegenheid vormen om snel vooruitgang te boeken 

in de richting van goed functionerende regionale markten, 

kregen de volle steun van het Forum72.

70 Deze richtlijnen werden aangenomen bij besluit van de Europese Commissie van
9 november 2006, Publicatieblad van de Europese Unie, 11 november 2006,
nr. L 312/59.

71 Groenboek, “Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde
energie voor Europa”, COM (2006) 105 definitief, 8 maart 2006.

72 De volledige conclusies van het Forum zijn beschikbaar op de website van de Europese
Commissie (www.ec.europa.eu/energy/electricity/florence/13_en.htm).
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2.1. De openstelling van de Belgische 
elektriciteitsmarkt  

De openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt is in 

2006 op het niveau gebleven van eind 2005 en vertegen-

woordigde zowat 90%73 van de nationale vraag. De overige 

10% werd sinds 1 januari 2007 vrijgemaakt, zodat nu ook de 

huishoudelijke afnemers in Wallonië74 en Brussel75 vrij hun 

elektriciteitsleverancier kunnen kiezen. De Belgische elektri-

citeitsmarkt is sindsdien volledig open voor concurrentie.  

2.2. De opgevraagde elektrische energie 

Volgens de statistieken overgemaakt aan de CREG76 wordt 

de elektrische energie die door het ELIA-net werd opge-

vraagd, met andere woorden het nettoverbruik plus de net-

verliezen, voor 2006 geraamd op 87.459,8 GWh. Het opge-

vraagde piekvermogen wordt geraamd77 op 13.478,1 MW.

2. De Belgische elektriciteitsmarkt

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
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Figuur 7 toont het relatieve aandeel van de verschillende 

sectoren in het totale verbruik van elektrische energie. 

Voor de opdeling werd uitgegaan van voorlopige gegevens 

voor 2005. De industrie neemt bijna de helft van het totale 

elektriciteitsverbruik voor haar rekening. Het huishoudelijke 

verbruik is goed voor ongeveer een derde, terwijl de handel 

en openbare diensten samen goed zijn voor ongeveer 15% 

van het totale elektriciteitsverbruik.

2.3. De elektriciteitslevering

2.3.1. De activiteit van elektriciteitslevering  

Tabel 9 toont het marktaandeel van ELECTRABEL N.V. en 

de overige leveranciers inzake netto elektriciteitslevering79

aan grote industriële klanten aangesloten op het federaal 

transmissienet80 (net met een spanning hoger dan 70 kV 

en waarop het technisch reglement81 van toepassing is). 

Volgens een eerste raming bedraagt het marktaandeel van 

ELECTRABEL N.V. ongeveer 90,1%, wat neerkomt op een 

toename met ongeveer 4,3 procentpunten ten opzichte van 

2005.

Het totale volume aan energie dat door eindafnemers 

van het transmissienet werd afgenomen, daalde lichtjes 

van 14.358,0 GWh in 2005 tot 14.281,1 GWh in 2006. In 

2006 stapte geen enkele verbruikssite die via het federale 

transmissienet wordt bevoorraad over naar een andere 

leverancier. 

 Verder heeft het Directiecomité, in het kader van zijn bevoegd-

heid om vergunningen voor te stellen voor de levering van 

elektriciteit aan afnemers aangesloten op het transmissienet, 

in 2006 twee vergunningsaanvragen ontvangen. Het Directie-

comité gaf een gunstig gevolg aan deze aanvragen, die wer-

den ingediend door GASELYS en ENDESA ENERGÍA S.A.U.82

Beide aanvragen werden reeds gevolgd door een ministerieel 

toekenningsbesluit83.

73 Eigen raming op basis van de leveringen in 2005.
74 Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 21 april 2005 betreffende de vol-

ledige opening van de elektriciteitsmarkt en van de gasmarkt.
75 Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006

bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake
elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2006).

76 Bij het opstellen van dit verslag beschikte de CREG niet over de totale opgevraagde
elektrische energie in België. De CREG bezit enkel gegevens overgemaakt door ELIA die
echter geen rekening houden met de kleine lokale productie-eenheden waarvoor ELIA
geen metingen verricht.

77 Bron: ELIA, voorlopige gegevens, januari 2007. Deze bedragen houden geen rekening met
de lokale productie waarvoor ELIA geen metingen verricht (in principe lokale productie-
eenheden <25 MW).

78 Bij het opstellen van dit verslag waren de gegevens voor 2006 nog niet beschikbaar.
79 Deze cijfers houden geen rekening met de energie die rechtstreeks door lokale productie wordt

geleverd.
80 Op basis van de door ELIA verstrekte voorlopige gegevens (januari 2007).
81 Deel 2, punt 2.7.2.2., van dit verslag.
82 Voorstellen (E)060615-CDC-551 en (E)061026-CDC-574.
83 Ministeriële besluiten van 19 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006) en

van 22 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 19 januari 2007).
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De elektriciteitshandel op de Belgische elektriciteitsbeurs 

ging op 21 november 2006 van start. BELPEX N.V. is via 

een marktkoppelingsmechanisme verbonden met de Neder-

landse (APX) en de Franse (POWERNEXT) elektriciteitsbeurs. 

Dit mechanisme wordt gekenmerkt door een gemeen-

schappelijk beheer van de verrichtingen op elk van de drie 

markten, rekening houdend met de beschikbare capaciteit 

op de koppelverbindingen aan de grenzen. 

Na de eerste week van de koppeling van de drie elektrici-

teitsbeurzen, waarin enkele prijspieken in Nederland en Bel-

gië optraden, zijn de prijzen op de elektriciteitsbeurzen in de 

drie landen naar elkaar geconvergeerd (figuur 8). Over het 

algemeen liggen de prijzen in Frankrijk lager dan in België 

en in Nederland; de laatste week van december tijdens de-

welke de Franse prijzen lichtjes boven de prijzen in België en 

Nederland stegen, vormde daarop echter een uitzondering.

De gewogen gemiddelde beursprijs88 voor de periode van 

22 november tot 31 december 2006 bedroeg voor België 

45,8 €/MWh. Daarmee houdt België het midden tussen Frankrijk 

(42,5 €/MWh) en Nederland (47,1 €/MWh). BELPEX N.V. verhan-

delde tijdens deze periode een totaal volume van 532,5 GWh. 

Dit stemt overeen met 5,4% van het totale verbruik tijdens deze 

periode. Per uur werd gemiddeld 555 MWh verhandeld; het ver-

handelde volume lag tijdens de daluren89 (571 MWh) iets hoger 

dan tijdens de piekuren90 (522 MWh). Diezelfde tendens stellen 

we vast op de Nederlandse en Franse elektriciteitsbeurzen.

In 54,8% van de gevallen zijn de drie markten volledig ge-

koppeld91. In 26,6% van de gevallen zijn Nederland en België 

gekoppeld, terwijl in 17,3% van de gevallen Frankrijk en 

België gekoppeld zijn. In slechts 1,4% van de gevallen zijn 

de markten niet gekoppeld.

Daarmee is het aantal leveranciers in het bezit van een 

federale vergunning voor de levering van elektriciteit op 

31 december 2006 gestegen tot twaalf: EDF Belgium N.V., 

ELECTRABEL N.V., ENDESA Energía S.A.U., ENECO Energie 

International B.V., E.ON Sales & Trading GmbH, ESSENT 

Belgium N.V., ESSENT Energy Trading B.V., GASELYS SAS, 

NUON Belgium N.V., RWE Key Account GmbH, RWE 

Solutions AG en SPE N.V.  

2.3.2. De maximumprijzen

Wat de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan 

de residentieel beschermde afnemers betreft, stelt het konink-

lijk besluit van 8 mei 200684 het bedrag voor 2006 van het fonds 

bestemd voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge 

de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van elek-

triciteit aan voornoemde afnemers vast op 31,22 miljoen euro.

Voor het advies85 dat het Directiecomité eind 2006 verstrekte 

over de ontwerpen van ministerieel besluit houdende vaststel-

ling van sociale maximumprijzen voor de levering van respectie-

velijk elektriciteit en aardgas aan residentieel beschermde afne-

mers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, wordt 

de lezer verwezen naar punt 2.3.2. van deel 1 van dit verslag.

2.4. De liquiditeit van de groothandelsmarkt  

2.4.1. De oprichting van de Belgische 
elektriciteitsbeurs  

Het Directiecomité onderzocht enerzijds de aanvraag om 

erkenning van BELPEX N.V. als marktbeheerder voor de 

uitwisseling van energieblokken en formuleerde anderzijds 

een advies over het ontwerp van marktreglement dat door 

BELPEX N.V. werd ingediend86.

De aanwijzing van BELPEX N.V. en het marktreglement wer-

den bij ministerieel besluit van 11 januari 2006 goedgekeurd87.

Dit laatste houdt in grote mate rekening met de opmerkingen 

vervat in het advies van de CREG die aanstuurden op een ver-

duidelijking van een aantal artikels en een betere preventie van 

eventuele inbreuken op het reglement. Enkele punten blijven 

niettemin ontoereikend, zoals de graad van verantwoordelijk-

heid van de marktactoren en van BELPEX N.V.

Tabel 9: Nettolevering aan de afnemers aangesloten op de netten met een spanning hoger dan 70 kV voor de jaren 2005 en 2006

Bron: ELIA (voorlopige gegevens, januari 2007)

Leveranciers Verbruikssites 
1 jan. 2006

Verbruikssites
 31 dec. 2006

Afgenomen energie 
in 2005 (GWh)

Afgenomen energie 
in 2006 (GWh)

ELECTRABEL N.V. 61 63 12.323,0 (85,8%) 12.860,9 (90,1%)

Andere leveranciers 6 7 2.034,9 (14,2%) 1.420,1 (9,9%)

Totaal 66* 69* 14.358,0 14.281,1

* Eén verbruikssite werd gelijktijdig door twee leveranciers bevoorraad

84 Belgisch Staatsblad van 18 mei 2006.
85 Advies (A)061019-CDC-571.
86 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.4.1.

87 Belgisch Staatsblad van 20 februari 2006.
88 Gewogen gemiddelde prijs = totale omzet / verhandeld totaal volume.
89 Van 00u00 tot 08u00 en van 20u00 tot 00u00 tijdens de week en in het weekend.
90 Van 08u00 tot 20u00 op weekdagen.
91 Bij identieke prijzen is er sprake van marktkoppeling. Om geen verkeerde resultaten door

afrondingsfouten te bekomen, worden de prijzen als identiek beschouwd wanneer het
verschil maximaal 1 eurocent bedraagt.
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2.4.2. De studies over de werking van de Belgische 
elektriciteitsmarkt 

Op verzoek van de Minister van Energie bestudeerde92

het Directiecomité het rapport van London Economics93.

Daarin evalueert het Directiecomité de vaststellingen en 

de aanbevelingen van de consultant rond de belemme-

ringen voor de toetreding tot de markt. Verder nuanceert 

of beantwoordt het Directiecomité de kritiek die op dit 

rapport werd geuit en formuleert het zelf aanbevelingen. 

Tot slot licht het de marktontwikkelingen toe die zich na de 

publicatie van het rapport hebben voorgedaan94.

De Algemene Raad95 stelt vast dat de analyse van het 

Directiecomité in tal van opzichten interessant is en dat de 

maatregelen die het voorstelt in dezelfde richting gaan als 

die van de consultant. Om op korte termijn operationele 

resultaten te boeken op het terrein, dringt de Algemene Raad 

erop aan dat de aanvullende studies die het Directiecomité 

voorstelt, zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Die studies 

moeten een licht werpen op de voor- en nadelen en op de haal-

baarheid van de voorgestelde maatregelen. De Algemene 

Raad wenst ook zijn analyse verder te zetten om een ge-

detailleerder advies over de kwestie te kunnen uitbrengen. 

In aansluiting daarop verzocht de Algemene Raad het 

Directiecomité een aanvullende studie aan te vatten over de 

mogelijke implementatie van de capacity release om op kor-

te termijn een grotere concurrentie te verzekeren. De ana-

lyse, waarvan het technisch-economische gedeelte96 werd 

toevertrouwd aan de consultant Frontier Economics en het 

juridische gedeelte97 aan het kabinet Liedekerke-Wolters-

Waelbroeck-Kirkpatrick, kwam tot de volgende conclusies: 

• de noodzaak om een capaciteit van 8 GW ter beschikking te 

stellen van derden om te vermijden dat ELECTRABEL N.V. 

voordeel haalt uit strategisch marktgedrag; die hoeveelheid 

kan variëren naargelang de verschillende scenario’s die 

beoogd worden; 

• momenteel zijn enkel de mededingingsautoriteiten be-

voegd om maatregelen zoals capacity release in het ka-

der van de goedkeuring van een eventuele concentratie 

op te leggen. Niettemin, omdat de elektriciteitsrichtlijn 

2003/54/EG het optreden van de regulator terzake niet lijkt 

uit te sluiten, kan de wetgever de hiertoe noodzakelijke 

maatregelen nemen zonder afbreuk te doen aan de princi-

pes van de vrijheid van handel en de contractuele vrijheid. 

In zijn advies98 over de hiervoor genoemde technisch-eco-

nomische en juridische studies, beklemtoont de Algemene 

Raad dat deze studies een interessante aanvulling vormen 

op het rapport van London Economics. De Algemene Raad 

onderschreef dan ook in grote lijnen hun besluiten en aan-

bevelingen. In dit verband vraagt de Algemene Raad dat de 

Figuur 8: De gemiddelde prijzen op de Belgische, Nederlandse en Franse elektriciteitsbeurzen van 22 november tot 31 december 2006 (€/MWh)
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92 Studie (F)060515-CDC-479.
93 Zie Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.4.3.
94 Een verhoging van de koppelverbindingscapaciteit tussen België en Frankrijk, de ophef-

fing van de prioriteit toegekend aan historische contracten aan de grenzen, de invoering
van een nieuw balancing systeem, de fusie van SPE met CENTRICA en GAZ de FRANCE,
de beursgang van ELIA, de overname van ELECTRABEL door SUEZ, de geplande concen-
tratie tussen GAZ de FRANCE en SUEZ en de oprichting van BELPEX.

95 Advies CG190706-030 over de studie (F)060515-CDC-479 over het rapport ‘Structure and 
Functioning  of the Electricity Market in Belgium in a European perspective’ van oktober
2004 opgesteld door London Economics.

96 Studie ARCG-080506-FE van Frontier Economics: Addressing the Adverse Effects of Mar-
ket Power, maart 2006.

97 Studie ARCG-080506-LIE van Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick: De juridische
verantwoording van de door Frontier Economics voorgestelde maatregelen, april 2006.

98 Advies AR210606-029 over de studies van Frontier Economics (“Addressing the Adverse 
Effects of Market Power”) en Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick (“De juridische
verantwoording van de door Frontier Economics voorgestelde maatregelen”).
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getroffen maatregelen regelmatig opnieuw zouden worden 

geëvalueerd teneinde het evenwicht te garanderen tussen 

enerzijds de behoefte aan capacity release om de markt 

beter en met voldoende zekerheid te laten functioneren 

en anderzijds de bekommernis dat deze capacity release

ook niet langer dan nodig gebeurt, dit alles met oog voor 

de bevoorradingszekerheid en het behoud van voldoende 

productiecapaciteit in België. Verder wordt ook de federale 

regering verzocht om de aanbevelingen die de Algemene 

Raad in zijn voornoemd advies over het rapport van London 

Economics heeft geformuleerd, om te zetten in concrete 

maatregelen. 

2.4.3. Het gebruik van virtuele productiecapaciteiten 

De virtuele productiecapaciteiten (VPP) bestaan uit opties 

die de houders ervan het recht verlenen om, op ieder uur 

van een welomlijnde periode en via afname van het net, te 

beschikken over een bepaalde productiecapaciteit (van het 

basis-99 of piektype100) tegen een vooraf vastgestelde prijs, 

ook uitoefenprijs genoemd. Tot op heden hebben er zeven 

veilingen plaatsgevonden waarop deze opties werden ver-

kocht. De eerste veiling dateert van december 2003 en de 

laatste van mei 2005. Sindsdien werden er geen veilingen 

meer georganiseerd.

Op een maximumtotaal van 4,61 TWh werd in 2006 4,38 TWh, 

uitgeoefend, of een uitoefenpercentage van 95%. Bij de 

basisproducten werd 3,05 TWh uitgeoefend, goed voor 

99,8% van de beschikbare capaciteit van VPP basisproduc-

ten. De leveranciers nemen 50,3% en de trader 49,7% van 

die basiscapaciteit voor hun rekening. Beiden hebben een 

uitoefenpercentage van om en bij de 100%. Wat de piek-

producten betreft, werd 1,33 TWh uitgeoefend, of 86% van 

de beschikbare capaciteit van VPP piekproducten. Die piek-

capaciteit wordt verdeeld tussen de leverancier, goed voor 

93%, en de trader, minder dan 7%, met een uitoefenper-

centage van respectievelijk 85% en 93%.

Figuur 9 toont het gemiddelde uitoefenpercentage per uur 

en per product (piek of basis). De basisproducten worden 

nagenoeg tijdens de volledige duur aan 100% uitgeoefend. 

Piekproducten kennen enkel een daling ‘s nachts, hoewel 

nog steeds minstens 40% wordt uitgeoefend.

Figuur 10 hierna geeft het profiel van de gecumuleerde uitoe-

fenbare capaciteit van de aankopers van VPP-producten volgens 

producttype weer. Die hoeveelheden zijn sinds mei 2005, da-

tum van de laatste veiling van VPP-capaciteit, onveranderd ge-

bleven. 

Begin 2006 bedroeg de maximale VPP-capaciteit 640 MW. In het 

laatste trimester van 2006 viel dit volume terug tot 415 MW.

99 De basis-VPP zijn producten die een basiscentrale voorstelt tegen een uitoefenprijs van
12 €/MWh.

100 De piek-VPP zijn producten die een piekcentrale voorstelt tegen een uitoefenprijs van
29 €/MWh.

Figuur 9: Gemiddeld uitgeoefend percentage per uur en per product in 2006 
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2.5. De elektriciteitsproductie  

2.5.1. De evolutie van de Belgische productiemarkt

Uit de gegevens die aan de CREG ter beschikking werden 

gesteld101, blijkt dat de elektrische energie geproduceerd door 

de productie-eenheden aangesloten op het ELIA-net in 2006 

79.098,7 GWh bedroeg. De synchrone productiepiek en het 

totale geïnstalleerde vermogen van deze installaties bedroe-

gen respectievelijk 12.671,3 MW en 15.217,8 MW102.

2.5.2. Het indicatief programma van de productie-
middelen voor elektriciteit 2005-2014

In antwoord op een vraag van de Minister van Energie 

maakte het Directiecomité in april 2006 een nota over waar-

in bepaalde aspecten van het indicatief programma van de 

productiemiddelen voor elektriciteit 2005-2014103 uitvoeriger 

werden behandeld. Zo werd onder meer dieper ingegaan op 

de keuze tussen gas en steenkool, op de verschillen tussen 

producenten, op de impact van de koppelverbinding en op 

de invloed van de grensoverschrijdende stromen.

2.5.3. De installaties voor de productie van 
elektriciteit

In januari 2006 bracht het Directiecomité een voorstel104 uit voor 

het toekennen van een individuele vergunning aan SPE N.V. 

voor de vernieuwing van de oude STEG-eenheid 1 van de 

centrale van Angleur. De vernieuwing voorziet onder meer in 

een verhoging van het vermogen. De Minister van Energie 

heeft hiervoor in de loop van 2006 geen vergunning toegekend 

aan SPE N.V.

In maart 2006 bracht het Directiecomité een voorstel105 uit voor 

het toekennen van een individuele vergunning aan T-POWER N.V. 

voor de bouw van een STEG-centrale in Tessenderlo, vlakbij de 

chemische fabriek TESSENDERLO CHEMIE N.V. Een gedeelte 

van de productie van deze centrale zal de lokale elektriciteits-

behoefte van dit bedrijf kunnen dekken. In april 2006 heeft de 

Minister de vergunning aan T-POWER N.V. toegekend106.

In mei 2006 bracht het Directiecomité een voorstel107 uit 

voor het toekennen van een individuele vergunning aan 

ELECTRABEL N.V. voor de omvorming van eenheid 1 

te Amercœur tot een STEG-eenheid met een aanzienlijk 

hoger vermogen. De Minister heeft de vergunning aan 

ELECTRABEL N.V. toegekend in augustus 2006108.

Figuur 10: Profiel van de gecumuleerde uitoefenbare capaciteit per trimester  
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101 Op het ogenblik van het opstellen van dit verslag beschikte de CREG niet over nauw-
keurig cijfermateriaal voor het hele productiepark van België. Enkel de gegevens van
de productie-eenheden aangesloten op het ELIA-net met inbegrip van lokale productie-
eenheden waarvoor ELIA metingen heeft, werden aan de CREG overgemaakt. Deze een-
heden vertegenwoordigen een belangrijk deel van de productiemiddelen in België.

102 Bron: ELIA, voorlopige gegevens, januari 2007. Deze waarden houden geen rekening
met de lokale productie die niet door ELIA wordt gemeten (in principe de lokale produc-
tie <25 MW).

103 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.5.2.

104 Voorstel (E)060126-CDC-508.
105 Voorstel (E)060309-CDC-535.
106 Ministerieel besluit van 25 april 2006 (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2006).
107 Voorstel (E)060516-CDC-544.
108 Ministerieel besluit van 22 augustus 2006 (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2006).
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Wat de aanvraag van SLECO-Centrale N.V. betreft, waarvoor 

het Directiecomité eind 2005 een voorstel uitbracht109, heeft 

de Minister in april 2006110 de vergunning toegekend. 

In het totaal werd er in de loop van 2006 door de Minister 

voor ongeveer 730 MW aan bijkomend productievermogen 

vergund. 

In de tweede helft van 2006 heeft de CREG nog acht aanvra-

gen voor het toekennen van individuele productievergunningen 

ontvangen van verschillende bedrijven. In het totaal hebben 

deze aanvragen betrekking op ongeveer 1.130 MW aan bij-

komende productiecapaciteit. Op 31 december 2006 waren 

deze aanvragen nog in behandeling.

Eind 2006 verzocht de Minister van Energie het Directiecomité 

een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk be-

sluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 

betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor 

de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit. 

Het Directiecomité raadt onder meer aan111 om de vermogens-

drempel vanaf dewelke een vergunning vereist is, te behou-

den op 25 MW en een toekenningscriterium toe te voegen 

dat erin bestaat om aan de productie-installaties waarvoor 

een individuele vergunning vereist is, op te leggen om de no-

dige uitrusting te voorzien om deel te nemen aan de onder-

steunende diensten voor de primaire regeling van de frequen-

tie en de secundaire regeling van het evenwicht van de Belgi-

sche regelzone, in de mate dat de productietechnologie deze 

deelneming mogelijk maakt.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft meer bepaald uitvoe-

ring aan artikel 4 van de wet van 1 juni 2005112 dat bepaalt dat 

de individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor 

de productie van elektriciteit voortaan worden toegekend na 

advies en niet langer op voorstel van de CREG. 

Eind september 2006 bracht het Directiecomité op verzoek 

van de Minister van Energie een studie113 uit over de invoe-

ring van een heffing (windfall profit tax) op verouderde elek-

triciteitscentrales. Na analyse van de beoogde maatregel en 

zijn mogelijke impact op de concurrentie op de elektriciteits-

markt, onderzocht het Directiecomité de haalbaarheid en de 

hoegrootheid van de heffing. De studie kwam tot het besluit 

dat een eventuele negatieve impact op de eindprijs voor de 

consument even groot zoniet groter kan zijn dan de positieve 

gevolgen van een mogelijke toename van de concurrentie.

Op 13 december 2006 verscheen de wet van 8 december 

2006114 tot vaststelling van een jaarlijkse heffing op de niet- 

of onderbenutte sites voor de productie van elektriciteit, be-

rekend op basis van de potentiële productiecapaciteit van 

deze sites.

2.5.4. De domeinconcessies

Eind maart 2006 bracht het Directiecomité een voorstel115

uit tot toekenning van een domeinconcessie aan de tijdelijke 

handelsvennootschap ELDEPASCO, mits het opleggen van 

bijzondere voorwaarden. Deze vennootschap, die haar aan-

vraag in 2005116 indiende, wenst een windmolenpark met 

een vermogen van 216 tot 252 MW op te richten, ongeveer 

40 km voor de Belgische kust. Op 15 mei 2006 kende de 

Minister de domeinconcessie toe117.

In april 2006 ontving het Directiecomité een aanvraag voor 

een domeinconcessie van BELWIND N.V. voor het oprichten 

van een windmolenpark ongeveer 46 km voor de Belgische 

kust. Hoewel het door de aanvrager beoogde domein open-

gesteld werd voor mededinging118 overeenkomstig het ko-

ninklijk besluit van 20 december 2000119, heeft het Directie-

comité geen aanvragen tot mededinging ontvangen. Op 

31 december 2006 was de aanvraagprocedure nog niet 

afgerond.

In september 2006 heeft C-POWER N.V., die titularis is van 

een domeinconcessie op de Thorntonbank120, een dossier bij 

de CREG ingediend voor de controle van de door de netbe-

heerder voor de financiering in aanmerking te nemen totale 

kosten van de onderzeese kabel en de aansluitingsinstal-

laties van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank. 

In oktober 2006 heeft het Directiecomité, na controle van 

de offerte, de voor de financiering door de netbeheerder in 

aanmerking te nemen kosten bepaald121.

Eind november 2006 verzocht de Minister van Energie het 

Directiecomité een advies uit te brengen over een ontwerp 

van koninklijk besluit tot wijziging van het eerder genoemde 

koninklijk besluit van 20 december 2000. In zijn advies122  

dringt het Directiecomité er onder meer op aan om in de pro-

cedure tot verlenging of wijziging van de domeinconcessies

te verduidelijken welke elementen deel moeten uitmaken 

van het aanvraagdossier, teneinde te vermijden dat de 

109 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.5.3.
110 Ministerieel besluit van 25 april 2006 (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2006).
111 Advies (A)061207-CDC-608.
112 Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie

van de elektriciteitsmarkt.
113 Studie (F)060928-CDC-566.

114 De wet van 8 december 2006 tot invoering van een heffing ter bestrijding van het niet
benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.

115 Voorstel (E)060323-CDC-538.
116 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.5.4.
117 Ministerieel besluit van 15 mei 2006 (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2006).
118 Mededeling van de CREG (Belgisch Staatsblad van 17 mei 2006).
119 Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure

voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van instal-
laties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden
waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.

120 Jaarverslag 2003, deel 1, punt 2.1.2.
121 Beslissing (B)061019-CDC-569.
122 Advies (A)061207-CDC-606.
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afgevaardigde van de minister te maken krijgt met talrijke 

verzoeken voor bijkomende inlichtingen door de partijen die 

een advies moeten uitbrengen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft meer bepaald uit-

voering aan artikel 6 van de wet van 1 juni 2005123 dat be-

paalt dat domeinconcessies voortaan worden toegekend na 

advies en niet langer op voorstel van de CREG.

In zijn arrest van 5 december 2006 verwierp het Arbitrage-

hof het beroep tot vernietiging van artikel 62 (productie van 

elektriciteit uit wind in de zeegebieden) van de wet van 

20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, ingesteld door 

EDORA V.Z.W. en anderen. Het Hof volgde de stelling 

van de verzoekende partijen niet die meenden dat de be-

paling een onverantwoord verschil in behandeling creëert 

tussen de producenten van elektriciteit geproduceerd door 

offshore windmolenparken en de producenten van elektri-

citeit opgewekt uit andere hernieuwbare energiebronnen, 

meer bepaald onshore windmolens.

2.5.5. De groenestroomcertificaten  

De lezer wordt verwezen naar punt 4.6. van deel 3 van dit 

verslag. 

2.5.6. De impact van het systeem van de CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijs

Op verzoek van de Minister van Energie onderzocht124 de 

CREG de impact van het systeem van CO
2
-emissierechten 

op de elektriciteitsprijs in België. 

De studie evalueert de reële kostprijs van de CO
2
-emissie-

rechten voor de belangrijkste Belgische elektriciteitsprodu-

centen en ontwikkelt een theoretische benadering volgens 

dewelke de integratie van de kostprijs van koolstof in de 

marginale productiekostprijs een stijging veroorzaakt van de 

marktprijs van de elektriciteit, en dit niet enkel voor de mar-

ginale productie-eenheid maar ook voor de inframarginale 

eenheden. Onder deze laatste eenheden worden onder 

meer de kerncentrales gerekend, die echter geen enkele 

bijkomende kost voor de emissierechten dragen. Dit zou 

leiden tot een ongerechtvaardigde verhoging van de winst-

marges van de producenten. 

Deze theoretische benadering vertoont echter een aantal 

beperkingen als gevolg van het complexe mechanisme van 

prijsvorming op de markt. De mogelijkheid voor de produ-

cent om de kostprijs van de rechten door te rekenen in de 

verkoopprijs van elektriciteit varieert voor elke producent 

immers volgens de marktprijs en de kenmerken van zijn 

productiepark. Het is dan ook niet mogelijk om het bedrag 

van de windfall profit (ongerechtvaardigde bijkomende 

marge) van iedere producent precies te berekenen.

Hoewel de impact van het systeem van de CO
2
-emissie-

rechten op de groothandelsprijzen merkbaar is, volgt de evo-

lutie van de verkoopprijs aan huishoudelijke klanten echter 

de evolutie van de Nc en Ne-indices zonder dat de kostprijs 

van de emissierechten, althans momenteel, daarin wordt 

verrekend.

De Algemene Raad bracht een advies uit over de studie van 

het Directiecomité, waarvan de voornaamste elementen 

worden samengevat in punt 2.1. van deel 3 van dit verslag.

2.6. De geplande concentratie tussen 
GAZ de FRANCE en SUEZ

De lezer wordt verwezen naar punt 2.6. van deel 1 van dit 

verslag.  

2.7. De elektriciteitstransmissie

2.7.1. De directe lijnen

Eind 2006 verzocht de Minister van Energie het Directie-

comité een advies uit te brengen over een ontwerp van 

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 

11 oktober 2000 tot vaststelling van de criteria en de procedu-

re voor toekenning van individuele vergunningen voorafgaand 

aan de aanleg van directe lijnen. In zijn advies125 formuleert 

het Directiecomité overwegend formele opmerkingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft meer bepaald uit-

voering aan artikel 15 van de wet van 1 juni 2005126 dat be-

paalt dat de individuele vergunningen voorafgaand aan de 

aanleg van directe lijnen voortaan worden toegekend na 

advies en niet langer op voorstel van de CREG. 

2.7.2. Het beheer van het transmissienet

2.7.2.1. Corporate governance 

Begin 2006 werd het Directiecomité op de hoogte gebracht 

van de vervanging van één van de onafhankelijke bestuur-

ders die onslag had genomen uit de Raad van Bestuur van 

de transmissienetbeheerder. Het Directiecomité bracht, 

overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektrici-

teitswet), een eensluidend advies127 uit over de benoeming 

van de nieuwe bestuurder.  

123 Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt.

124 Studie (F)060309-CDC-537. Zie ook deel 3, punt 2.1. van dit verslag.

125 Advies (A)061207-CDC-607.
126 Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie

van de elektriciteitsmarkt.
127 Advies (A)060209-CDC-511.
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2.7.2.2. Het technisch reglement

2.7.2.2.1. De algemene voorwaarden van de toegangs-

contracten en de contracten van toegangsverant-

woordelijke  

De algemene voorwaarden van de toegangscontracten en 

de contracten van de toegangsverantwoordelijke die door 

de transmissienetbeheerder aan de netgebruikers worden 

aangeboden, evenals de wijzigingen ervan, dienen door het 

Directiecomité goedgekeurd te worden.  

Het Directiecomité besliste de wijzigingen voorgesteld door 

ELIA SYSTEM OPERATOR N.V. (hierna: ELIA) aan bepaalde 

algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-

verantwoordelijke goed te keuren128. Deze wijzigingen waren 

enerzijds ingegeven door de noodzaak om de specificiteiten 

van BELPEX N.V. als toegangsverantwoordelijke in aanmer-

king te nemen129 en anderzijds door het invoeren van een 

systeem van impliciete toekenning van dagcapaciteiten op 

de koppelverbindingen tussen Frankrijk en België en België 

en Nederland.

Wat de algemene voorwaarden van de toegangscontracten 

aangeboden door ELIA betreft, heeft het Directiecomité be-

slist tot een gedeeltelijke goedkeuring130. De aangebrachte 

wijzigingen werden goedgekeurd in de mate dat zij de toe-

gang tot het net vergemakkelijkten en strookten met het 

algemeen belang, zonder de veiligheid, de betrouwbaarheid 

en de efficiëntie van het net in het gedrang te brengen. Het 

Directiecomité weigerde echter bepaalde voorgestelde artike-

len goed te keuren, omdat ze een bepaling van het technisch 

reglement (art. 201, §2) niet integraal toepasten. Het Directie-

comité heeft ELIA verzocht haar een op dit punt herziene 

versie van de algemene voorwaarden over te maken.

Op 14 februari 2006 hebben SOLVIC N.V. en Groupement 

des Autoproducteurs belges de l’Electricité V.Z.W. (GABE) 

bij het Hof van Beroep te Brussel een annulatie-

beroep ingesteld tegen de beslissing van de CREG van 

1 december 2005 betreffende de wijziging van de algeme-

ne voorwaarden vervat in de artikelen 1.1., 4.2. en 4.3. van 

de toegangscontracten aangeboden door ELIA aan de net-

gebruikers. In zijn arrest van 16 november 2006 verklaarde 

het Hof van Beroep de vorderingen van GABE en SOLVIC 

onontvankelijk wegens een gebrek aan persoonlijk belang. 

 2.7.2.2.2. Het reservevermogen

De transmissienetbeheerder, ELIA, dient het primair, se-

cundair en tertiair reservevermogen dat bijdraagt tot het 

waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en 

de efficiëntie van het transmissienet in de regelzone, te 

evalueren en te bepalen. Hij dient zijn evaluatiemethode 

en het resultaat ervan ter goedkeuring mee te delen aan 

de CREG. In augustus 2006 keurde het Directiecomité de 

evaluatiemethode voor de bepaling van het primair, 

secundair en tertiair reservevermogen en het resultaat van 

de toepassing ervan voor 2007 goed131.

2.7.2.2.3. De compensatie van de kwartuuronevenwichten

De transmissienetbeheerder, ELIA, bewaakt, handhaaft en 

herstelt, desgevallend, op elk moment het evenwicht tussen 

aanbod en vraag van elektrisch vermogen in de regelzone, 

onder meer veroorzaakt door de eventuele individuele oneven-

wichten van de verschillende toegangsverantwoordelijken.

Overeenkomstig het technisch reglement dient ELIA een 

voorstel van werkingsregels van de markt bestemd voor 

de compensatie van de kwartuuronevenwichten ter goed-

keuring voor te leggen aan de CREG. Eind 2006 keurde 

het Directiecomité het voorstel van ELIA goed132, mits een 

versterking van de monitoring die deze laatste in 2006 

invoerde. De inwerkingtreding van het voorgestelde mecha-

nisme wordt voorzien op 1 januari 2007.

2.7. 2.3. Het stappenplan voor de regionale integratie van de 

elektriciteitsmarkten

Op 7 december 2005 hebben de Franse (CRE), de Neder-

landse (DTe) en de Belgische (CREG) regulator een gemeen-

schappelijk stappenplan gepubliceerd over de regionale markt-

integratie van de drie elektriciteitsgroothandelsmarkten133.

In dit kader werd voor 2006 een toewijzing van de capaciteit 

op de Belgisch-Franse grens ingevoerd, die gebeurt op basis 

van expliciete veilingen voor jaar-, maand- en dagcapaciteit. 

Verder keurden de drie regulatoren het koppelingsmechanisme 

van de markten georganiseerd door de energiebeurzen 

APX, BELPEX en POWERNEXT goed134 en ontvingen zij het 

gemeenschappelijke voorstel van de netbeheerders over de 

toewijzing van intradagcapaciteit.

Daarnaast keurden de CREG en DTe voor de Belgisch-

Nederlandse grens de invoering goed van een veilingsysteem 

in twee rondes135. De CREG en CRE stemden ook in met de 

regels met betrekking tot de invoering van een secundaire 

markt voor capaciteiten op de Belgisch-Franse grens136.

Tot slot richtten de drie regulatoren een werkgroep op belast 

met de monitoring van de koppelverbindingen.   

128 Beslissing (B)060511-CDC-545.
129 Deel 2, punt 2.4.1., van dit verslag.
130 Beslissing (B)061026-CDC-573.

131 Beslissing (B)060831-CDC-553.
132 Beslissing (B)061220-CDC-611.
133 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.4.2.
134 Zie persbericht verschenen op www.creg.be en Beslissing (B)060825-CDC-552.
135 Beslissing (B)060907-CDC-564.
136 Beslissing (B)061207-CDC-610.
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2.7. 2.4. Het beheer van de beschikbare capaciteit op 
de koppelverbindingen met het buitenland 

Wat de allocatie van de dagcapaciteit op de koppelverbin-

dingen België-Frankrijk en België-Nederland betreft, keurde 

het Directiecomité137 het voorstel van ELIA tot invoering van 

een koppelingsmechanisme van de georganiseerde mark-

ten (impliciete veilingen) van Frankrijk en Nederland goed. 

De koppeling van de markten vormt een van de maatrege-

len die een betere liquiditeit van de Belgische elektriciteits-

beurs, BELPEX N.V.138, beoogt. Het Directiecomité keurde 

ook drie beslissingen139 goed om de vervanging van de 

expliciete veilingen van de dagcapaciteit op de koppel-

verbindingen België-Frankrijk en België-Nederland door 

impliciete veilingen via marktkoppeling toe te laten.

Figuur 11 toont de belangrijke toename in de loop van 

2006 van de maand- en jaarcapaciteit op de koppel-

verbinding tussen Frankrijk en België. Die toename is een 

gevolg van de versterking van de lijn Avelgem (B)-Avelin (F) in 

november 2005 en van de afschaffing van de voorrang 

verleend aan de historische contracten EDF/NEA en 

EDF/ELECTRABEL in 2005.

2.7.2.5. De evolutie van de buitenlandse handel 

De netto invoer van elektrische energie in België bedroeg onge-

veer 10 TWh in 2006140 of een toename met zowat 3,8 TWh ten 

opzichte van 2005. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrij-

ven aan een toename van de invoer uit Frankrijk, bevorderd 

door een versterking van de koppelverbinding tussen Frankrijk 

en België. De fysische invoer bedroeg in 2006 ongeveer 

18,7 TWh tegenover 14,2 TWh in 2005. De fysische uitvoer be-

droeg dan weer 8,6 TWh tegenover 8,0 TWh in 2005.

Een belangrijk deel van de fysische energiestromen komt voort 

uit de grensoverschrijdende transits van elektriciteit doorheen 

het Belgische net. De fysische transits vertegenwoordigden 

volgens ELIA ongeveer 7,0 TWh141 in 2006, of een toename 

ten opzichte van 2005 van 0,8 TWh. De niet-genomineerde 

stromen vloeiden in 2006 grotendeels van noord naar zuid, 

wat althans voor België minder netproblemen veroorzaakte. 

Tijdens de zomermaanden verliepen de niet-genomineerde 

stromen van zuid naar noord waardoor er zich regelmatig pre-

ventieve maatregelen opdrongen om de veiligheid van het net 

te verzekeren. 

Figuur 11: Evolutie van het totaal van de capaciteit toegekend op maand- en op jaarbasis (MW) aan de Frans-Belgische grens, vanuit 

Frankrijk naar België in 2005 en 2006
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137 Beslissing (B)060825-CDC-552.
138 Deel 2, punt 2.4.1., van dit verslag.
139 Beslissingen (B)060825-CDC-560, (B)060907-CDC-564 en (B)061019-CDC-570.

140 Bron: ELIA (voorlopige gegevens, januari 2007).
141 Berekeningsmethode ETSO.
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Wat de belangrijkste uitbreidingen van het transmissienet in 

2006 betreft, nam ELIA de 150 kV verbinding tussen Slijkens 

en Koksijde in dienst. Dankzij deze verbinding kunnen onder 

meer de offshore windmolenparken worden aangesloten. 

Daarnaast werd ook de eerste fase van de versterking van de 

verbinding tussen Jamiolle en Monceau gerealiseerd. Deze ver-

binding werd versterkt en opgevoerd van 150 kV naar 220 kV. 

Deze versterking wordt in 2007 voltooid met de indienst-

neming van de dwarsregeltransformator in Monceau.

2.7.3. De transmissienettarieven voor elektriciteit
  

2.7. 3.1. De tariefmethodologie  

De toegang tot het transmissienet van elektriciteit wordt gere-

geld door dezelfde algemene tariefprincipes als degene die op 

aardgas142 van toepassing zijn, met uitzondering van de bepa-

ling van de bonus/malus. Het Directiecomité heeft daartoe een 

berekeningsmethode uitgewerkt die resulteert uit het verschil 

tussen de goedgekeurde gebudgetteerde werkingskosten en 

de goedgekeurde reële werkingskosten van het jaar t143.

De algemene tariefprincipes werden in 2005144 en in 2006145  

opnieuw gedefinieerd. De meeste wijzigingen zijn echter 

nog niet van toepassing146.

2.7. 3.2. De tarieven voor 2005

In maart 2006 bezorgde het Directiecomité de Minister van 

Energie en de transmissienetbeheerder zijn verslag over de 

transmissienettarieven toegepast in 2005147.

Op procedureel vlak stelt dit verslag vast dat zowel de door 

de wetgever bepaalde als de door de regulator zelf ontwik-

kelde procedures door de netbeheerder en door de CREG 

op een correcte wijze werden gevolgd. Daarnaast benadrukt 

het Directiecomité de wenselijkheid van de invoering van 

meerjarentarieven, niet alleen om de zware werklast door 

de opeenvolging van voorlopige tarieven te verlichten, maar 

ook om de marktactoren aan te moedigen tot een lange-

termijnstrategie.

Op inhoudelijk vlak stipt het verslag aan dat de transmissie-

nettarieven voor 2005 een voorlopig en opgelegd karakter 

hadden. Het Directiecomité merkt ook op dat de blijvende 

kritische beoordeling van het redelijk karakter van de kosten 

en van het billijk karakter van de vergoeding van het geïn-

vesteerde kapitaal, ook in 2005, heeft geleid tot een bedui-

dende kostenverlaging. Voor representatieve typeklanten 

kan deze daling geraamd worden op 40% ten overstaan van 

de eerste negen maanden van het jaar 2002.

Aangezien de gelding van de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 4 april 2001 voor de exploitatiejaren 2005, 2006 en 

2007 slechts door de wet van 20 juli 2006148 werd bevestigd, 

kon het Directiecomité slechts in september 2006 formeel vast-

stellen dat de toepassing van deze voorlopige en opgelegde 

tarieven tijdens het exploitatiejaar 2005 in hoofde van ELIA 

aanleiding heeft gegeven tot zowel een exploitatieoverschot 

als tot een bonus die overeenkomt met 0,60% van de totale 

omzet voor 2005. De helft van deze bonus wordt in minde-

ring gebracht in het kader van de bepaling van de tarieven voor 

2007. Het exploitatieoverschot, dat € 31.562.915,67 bedraagt, 

zal integraal worden afgetrokken van de kosten gedekt door de 

transmissienettarieven van het exploitatiejaar 2007149.  

2.7. 3.3. De tarieven voor 2006

Voor de organisatie van de toegang tot het transmissienet en 

de goede werking van de elektriciteitsmarkt is de tarifering 

van cruciaal belang. Het opleggen van inadequate toegangs-

tarieven kan immers een bron van concurrentievervalsing zijn. 

De tarieven voor 2006 werden vastgesteld op basis van de 

cost plus-methode. Volgens deze methode kan de netbeheer-

der alle kosten die door het Directiecomité redelijk worden 

geacht, recupereren en ontvangt hij een billijke vergoeding 

voor het kapitaal geïnvesteerd in het net. Om het redelijk ka-

rakter van de kosten die voorkomen in het tariefvoorstel van 

de netbeheerder te beoordelen, vergelijkt het Directiecomité 

ze met de overeenstemmende kosten van gelijkaardige on-

dernemingen. Het Directiecomité toetst de voorgestelde 

kosten ook aan het at arm’s length-principe. Daarbij worden 

de kosten afgewogen tegenover duidelijk meetbare tegen-

prestaties van de leveranciers van de netbeheerder.

In 2005150 legde het Directiecomité voorlopige transmissie-

nettarieven op voor een periode van drie maanden, met 

ingang vanaf 1 januari 2006. Bij gebrek aan nieuwe voorstel-

len overhandigd door de transmissienetbeheerder, heeft het 

Directiecomité deze voorlopige tarieven hernieuwd, telkens 

voor een periode van drie maanden, vanaf respectievelijk 

1 april, 1 juli en 1 oktober 2006151.

De transmissienettarieven (exclusief heffingen en btw) zijn 

tussen 2005 en 2006 gedaald door een daling van de afna-

mekosten die varieert tussen 5,72% en 11,49%, afhankelijk 

van het spanningsniveau. Sinds het jaar waarin de CREG de 

eerste transmissienettarieven goedkeurde, zet deze kosten-

daling zich gestaag voort. De daling varieert tussen 45,86% 

en 49,54%, zoals blijkt uit tabel 10 hierna.    
142 Deel 1, punt 2.7.6.2., van dit verslag.
143 Voor meer details over deze methode, zie Jaarverslag 2004, deel 2, punt 2.3.1.4.
144 Wet van 1 juni 2005, zie Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.6.3.5.
145 Wet van 20 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006).
146 Zie deel 2, punt 2.7.3.5., van dit verslag.
147 Verslag TE2005-01.

148 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006. Zie ook deel 2, punt 2.7.3.5., van dit verslag.
149 Beslissing (B)060914-CDC-190/24.
150 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.6.3.3.
151 Beslissingen (B)050310-CDC-190/22, (B)060524-CDC-190/23 en (B)060926-CDC-190/25.
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2.7. 3.4. De tarieven voor 2007  

In september 2006 heeft de netbeheerder, ELIA, een brief 

gericht aan de Minister van Energie waarin ze hem informeer-

de over haar moeilijkheden om toe te zien op de beschik-

baarheid van de ondersteunende diensten voor het jaar 2007. 

In dit kader en met toepassing van het koninklijk besluit van 

11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstver-

plichtingen in de elektriciteitsmarkt, verzocht de Minister de 

CREG om, in overleg met ELIA, een verslag op te stellen over 

de elementen die aan de grondslag liggen van deze situatie 

en over de pistes of aanbevelingen om hieraan te verhelpen. 

In zijn verslag152 formuleerde het Directiecomité aanbeve-

lingen die enerzijds betrekking hadden op aanvaardbare 

eenheidsprijzen en de verdeling van de ondersteunende 

diensten tussen de leveranciers, en anderzijds op de oplos-

sing van deze problematiek in de toekomst.

Eind september 2006 diende ELIA, binnen de wettelijke ter-

mijn, een tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 

2007 in. In dit voorstel herneemt ELIA de tariefmethodolo-

gie die op 13 september 2005 reeds door de CREG werd 

goedgekeurd en die een aanpassing beoogt van de tarifering 

voor afname door klanten die van de aanwezigheid van een 

lokale productie kunnen genieten. 

Na beroep ingesteld door een netgebruiker tegen deze 

methodologie, heeft het Hof van Beroep te Brussel153 de 

geldigheid van de aangepaste tarifering bevestigd. Het Hof 

stelde:

(i)  er is geen ongerechtvaardigd verschil in behandeling 

tussen de gebruikers die over plaatselijke productie-

eenheden beschikken en degene die niet over dergelij-

ke eenheden beschikken, noch tussen de netgebruikers 

die over productie-eenheden met een vermogen gelijk 

aan of lager dan 25 MW beschikken en degene die 

over productie-eenheden met een vermogen hoger dan 

25 MW beschikken; 

(ii)   de tarifering vergoedt diensten die daadwerkelijk door 

de netbeheerder geleverd zijn en de tarieven zijn wel 

degelijk bepaald in functie van de kosten; 

(iii)   de wijziging van de gebruikte methode druist niet in 

tegen de bepalingen van de elektriciteitswet en van 

het koninklijk besluit van 4 april 2001, noch tegen de 

principes van goed bestuur en rechtszekerheid; zij wil 

enkel de kost van de diensten verstrekt door ELIA op 

een niet-discriminerende wijze doorrekenen aan de net-

gebruikers die over een productie-eenheid beschikken. 

Het Directiecomité besliste154 echter om het tariefvoorstel 

met budget te verwerpen en somde de voorwaarden op om 

zijn goedkeuring te verkrijgen. Inzake de ondersteunende 

diensten verwees het Directiecomité naar de aanbevelin-

gen vervat in het voornoemde verslag. 

Tabel 10: Evolutie van de kosten voor elektriciteitstransmissie volgens spanningsniveau, exclusief toeslagen en btw* 

Typeklant 1
Afname in de netten 

380/220/150 kV

Typeklant 2
Afname tranformatie naar

70/36/30 kV

Typeklant 3
Afname in de netten

 70/36/30 kV

Typeklant 4
Afname tranformatie naar 

middenspanning

Gebruiksduur 
(h/jaar)

7.000 6.500 6.000 5.500

€/MWh % t.o.v. vorige 
periode

€/MWh % t.o.v. vorige 
periode

€/MWh % t.o.v. vorige 
periode

€/MWh % t.o.v. vorige 
periode

2002 
januari - september (1)

6,4014 9,0838 13,0100 15,7773

2002 oktober - 
december en 2003 
januari - maart

5,1503 -19,54% 6,7534 -25,65% 9,2888 -28,60% 11,5320 -26,91%

2003 april - 
december

4,8239 -6,34% 6,3065 -6,62% 8,6259 -7,14% 10,9897 -4,70%

2004 4,4098 -8,58% 5,8862 -6,66% 8,2113 -4,81% 10,0685 -8,38%

2005 3,8417 -12,88% 5,1782 -12,03% 7,4714 -9,01% 8,7815 -12,78%

2006 3,4357 -10,57% 4,5834 -11,49% 7,0442 -5,72% 8,2754 -5,76%

Globale tariefdaling 
2006 sinds periode 
(1)

-46,33% -49,54% -45,86% -47,55%

* Voor elk van de vier spanningsniveaus werd rekening gehouden met een representatieve gebruiksduur van de afname voor rechtstreeks op het transmissienet aangesloten verbruikers 
die niet over een lokale productie beschikken.

Bron: CREG

152 Verslag (RA)061116-CDC-575.
153 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 16 november 2006. SOLVIC en Groupement

des autoproducteurs belges de l’électricité tegen de Commissie voor de Regulering van
de Elektriciteit en het Gas (CREG), in aanwezigheid van ELIA SYSTEM OPERATOR. Beroep
tot vernietiging van de beslissing (B)051208-CDC-190/21. 154 Beslissing (B)0611116-CDC-190/27.
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ELIA diende vervolgens een aangepast tariefvoorstel met 

budget in bij de CREG. 

In navolging van het voornoemde verslag over de onder-

steunende diensten, heeft de Minister in december 2006 

overlegvergaderingen georganiseerd met de potentiële 

leveranciers, met de CREG en met ELIA. Deze vergaderingen 

hebben geleid tot een akkoord over de te leveren hoeveel-

heden en over de als redelijk beschouwde prijzen. 

Omdat ELIA bij de indiening van haar aangepast tariefvoorstel 

geen nieuwe offertes voor het geheel van ondersteunende 

diensten ontvangen had, kon zij niet voldoen aan alle voor-

waarden die het Directiecomité in zijn besluit tot afwijzing had 

opgesomd. Daarom besliste dit laatste om met ingang van 

1 januari 2007 voorlopige transmissienettarieven op te leggen155

voor een periode van drie maanden. Daarbij werd rekening ge-

houden met het akkoord over de ondersteunende diensten.    

2.7. 3.5. De wijzigingen van het reglementair kader  

De wet van 20 juli 2006 wijzigt de elektriciteitswet op het 

vlak van de tarieven. De belangrijkste wijzigingen kunnen 

als volgt worden samengevat:   

• de toekenning aan de transmissienetbeheerder van een 

billijke marge en afschrijvingen die hem, na een Europese 

benchmark op basis van vergelijkbare transmissienetbeheer-

ders, een gunstig perspectief bieden betreffende de toegang 

tot de kapitaalmarkten op lange termijn;

• de toekenning aan de Koning, na advies van de CREG en na 

overleg in de Ministerraad, van de bevoegdheid om de objec-

tieve indexeringsformule vast te stellen op basis waarvan de 

beheersbare kosten evolueren;

• de toelichting van het begrip “investeringen van nationaal 

of Europees belang” door de afwijkingen betreffende de af-

schrijvingen en de billijke marge te beperken tot de investe-

ringen die bijdragen tot de zekerheid en/of de optimalisatie 

van de werking van grensoverschrijdende interconnecties 

met in voorkomend geval faseverdraaiende transformatoren 

en die aldus de ontwikkeling vergemakkelijken van de natio-

nale en Europese interne markt.

Deze wet stelt ook de kalender voor de toepassing van de 

meerjarentarieven vast: de meerjarentarieven voor transmis-

sie worden van toepassing vanaf het exploitatiejaar 2008 en 

de meerjarentarieven voor distributie vanaf het exploitatie-

jaar 2009.   

Op verzoek van de Minister van Energie bracht het Directie-

comité in 2006, na overleg met ELIA, een voorstel van koninklijk 

besluit inzake meerjarentarieven156 uit. De voornaamste 

elementen van dit voorstel worden toegelicht onder punt 

2.7.6.5. van deel 1 van dit verslag dat mutatis mutandis van 

toepassing is op elektriciteit. 

De Algemene Raad bracht bovendien een advies uit over het 

voorstel van koninklijk besluit inzake meerjarentarieven van het 

Directiecomité. De voornaamste elementen daarvan worden 

uiteengezet onder punt 2.1. van deel 3 van dit verslag. 

2.8. De elektriciteitsdistributie

2.8.1. De tarificatie van de vrijgemaakte markt

2.8.1.1. De tariefmethodologie

De toegang tot de distributienetten van elektriciteit wordt 

geregeld door dezelfde tariefprincipes als degene die van 

toepassing zijn op de toegang tot het transmissienet van 

elektriciteit157. Voor de bepaling van de bonus/malus werkte 

het Directiecomité een methode uit voor het analyseren van 

het verschil tussen de reële controleerbare kosten van iede-

re distributienetbeheerder en een kostenobjectief bepaald 

op basis van een benchmark-oefening tussen de Belgische 

distributienetbeheerders158.

De algemene tariefprincipes werden in 2005159 en in 2006160 

opnieuw gedefinieerd. De meeste wijzigingen zijn echter 

nog niet van toepassing161.

2.8.1.2. De tarieven voor 2005 

Het onderzoek van de jaarverslagen van de distributienetbeheer-

ders met betrekking tot het exploitatiejaar 2005 werd aangevuld 

met controles ter plaatse van de rekeningen en de boekhoud-

kundige organisatie van de distributienetbeheerders. 

Na afloop van dit onderzoek besliste het Directiecomité een to-

taal bedrag van € 52.933.820,18 in mindering te brengen van de 

tarieven voor het jaar 2007. Met uitzondering van de vier distribu-

tienetbeheerders die een exploitatietekort vertoonden, zien alle 

anderen hun distributienettarieven voor het exploitatiejaar 2007 

verminderen met een bedrag dat varieert tussen € 27.347,31 en 

€ 10.649.074,04. Tijdens de controle van de tarieven voor 2005  

werd voor het eerst gebruik gemaakt van de Data Envelopment 

Analysis (DEA)-methode. Dit leidde tot een wijziging van de 

methodologie voor de bepaling van de bonus of malus. Voort-

aan krijgen de distributienetbeheerders een bonus of malus 

toegekend die wordt bepaald in functie van het verschil tussen 

155 Beslissing (B)061221-CDC-190/28.
156 Verslag (C)061005-CDC-568.
     

157 Deel 2, punt 2.7.3.1., van dit verslag.
158 Deel 2, punt 2.8.1.2., van dit verslag.
159 Wet van 1 juni 2005, zie Jaarverslag 2005, deel 2, punt 2.7.1.5.
160 Wet van 20 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006).
161 Deel 2, punt 2.7.3.5., van dit verslag.
162 Voor meer details over de benchmark-oefening en de voornaamste resultaten ervan, zie

Jaarverslag 2004, deel 2, punt 3.5.2.
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hun reële controleerbare kosten en hun kostenobjectief bere-

kend volgens de DEA-methode. De invoering van deze nieuwe 

methodologie ging gepaard met de toekenning van een bonus 

aan twaalf distributienetbeheerders voor een totaal bedrag van 

€ 16.906.988,59. De helft van dit bedrag (€ 8.453.494,30) komt 

hen toe, de andere helft wordt in mindering gebracht van de 

distributienettarieven. 

In maart 2006 bracht het Directiecomité verslag uit over de dis-

tributienettarieven die in 2005 werden toegepast163. Dit verslag 

geeft een overzicht van het verloop van de procedure die heeft 

geleid tot de goedkeuring van de (voorlopige) tarieven van de 

distributienetbeheerders voor het jaar 2005. Verder geeft het 

de punten aan waarop het Directiecomité de tariefvoorstellen 

liet aanpassen opdat ze beter zouden voldoen aan de criteria 

vastgelegd in de elektriciteitswet en in het koninklijk besluit van 

11 juli 2002. Ten slotte bundelt het alle goedgekeurde (voorlo-

pige) tarieven en legt het aan de hand van de typeklanten uit 

wat de tarieven betekenen voor de klanten.

2.8.1.3. De tarieven voor 2006

Het onderzoek van de tariefvoorstellen voor 2006 heeft voor 

twaalf distributienetbeheerders geleid tot een goedkeuring 

van de tarieven voor het jaar 2006. Voor de veertien overige 

beheerders werden er met ingang van 1 januari 2006 voorlo-

pige tarieven opgelegd voor een hernieuwbare periode van 

drie maanden. Het Directiecomité hernieuwde voor periodes 

van drie maanden, te rekenen vanaf respectievelijk 1 april, 1 juli 

en 1 oktober 2006164, de voorlopige tarieven die in december 

2005 werden goedgekeurd voor het eerste trimester van het 

jaar 2006.  

Tabel 11: Door de CREG goedgekeurde of voorlopig vastgestelde distributienettarieven in 2005 en 2006 (€/kWh)

Bron: CREG

163 Verslag TE2005-02. 164 Zie ook Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.7.1.4.

€/kWh

   Huishoudelijk laagspanning 
3.500 kWh/jaar waarvan1.300 kWh 

tijdens daluren

Industrieel middenspanning
30.000 kWh/jaar; 30 kW

Industrieel middenspanning
1.250.000 kWh/jaar; 500 kW

2005 (1) 2006 (1) Δ 2006/2005 2005 (1) 2006 (1) Δ 2006/2005 2005 (1) 2006 (1) Δ 2006/2005

AGEM 0,0446 0,0425 -4,8% 0,0480 0,0445 -7,1% 0,0184 0,0170 -7,4%

AIEG (3) 0,0451 0,0376 -16,7% 0,0817 0,0712 -12,9% 0,0213 0,0169 -20,5%

AIESH (3) 0,0603 0,0550 -8,8% 0,0578 0,0473 -18,3% 0,0244 0,0212 -13,1%

ALE (3) 0,0572 0,0502 -12,1% 0,0616 0,0562 -8,8% 0,0227 0,0206 -9,6%

DNB BA niet van toepassing (2) 0,0707 0,0755 6,8% 0,0265 0,0280 5,6%

EV/GHA 0,0868 0,0869 0,1% 0,0750 0,0350 -53,4% 0,0194 0,0149 -23,0%

GASELWEST 0,0469 0,0438 -6,7% 0,0416 0,0352 -15,4% 0,0143 0,0139 -3,2%

GASELWEST Wallonië  (3) 0,0485 0,0449 -7,4% 0,0435 0,0350 -19,5% 0,0162 0,0137 -15,6%

IDEG (3) 0,0508 0,0522 2,7% 0,0711 0,0417 -41,3% 0,0270 0,0172 -36,3%

IEH (3) 0,0456 0,0457 0,2% 0,0643 0,0473 -26,5% 0,0242 0,0189 -21,9%

IMEA 0,0340 0,0371 9,1% 0,0307 0,0237 -22,6% 0,0115 0,0096 -16,5%

IMEWO 0,0360 0,0326 -9,4% 0,0365 0,0211 -42,3% 0,0131 0,0083 -36,6%

INTERENERGA 0,0535 0,0483 -9,8% 0,0346 0,0322 -6,9% 0,0119 0,0103 -13,1%

INTEREST (3) 0,0582 0,0618 6,1% 0,0700 0,0474 -32,3% 0,0263 0,0189 -28,2%

INTERGEM (3) 0,0346 0,0353 2,2% 0,0299 0,0228 -23,5% 0,0105 0,0085 -19,1%

INTERLUX (3) 0,0619 0,0638 3,0% 0,0852 0,0536 -37,1% 0,0317 0,0209 -34,1%

INTERMOSANE (3) 0,0533 0,0533 -0,1% 0,0780 0,0511 -34,5% 0,0294 0,0204 -30,8%

INTERMOSANE Vlaanderen 0,0528 0,0537 1,6% 0,0839 0,0495 -41,0% 0,0302 0,0188 -37,9%

IVEG 0,0498 0,0475 -4,7% 0,0320 0,0313 -2,1% 0,0112 0,0113 1,2%

IVEKA 0,0387 0,0336 -13,2% 0,0325 0,0228 -29,7% 0,0113 0,0085 -24,9%

IVERLEK 0,0389 0,0357 -8,3% 0,0339 0,0210 -38,2% 0,0122 0,0083 -32,2%

PBE 0,0569 0,0485 -14,8% 0,0343 0,0292 -14,7% 0,0145 0,0119 -17,9%

PBE Wallonië (3) 0,0480 0,0417 -13,1% 0,0338 0,0294 -13,2% 0,0154 0,0131 -15,1%

SEDILEC (3) 0,0459 0,0437 -4,7% 0,0630 0,0393 -37,7% 0,0234 0,0157 -32,9%

SIBELGA (3) 0,0408 0,0410 0,6% 0,0525 0,0489 -6,8% 0,0221 0,0205 -7,2%

SIBELGAS NOORD 0,0445 0,0402 -9,5% 0,0422 0,0331 -21,6% 0,0170 0,0130 -23,6%

SIMOGEL (3) 0,0345 0,0368 6,5% 0,0522 0,0428 -18,0% 0,0189 0,0159 -15,7%

WAVRE (3) 0,0274 0,0271 -1,4% 0,0475 0,0420 -11,7% 0,0233 0,0206 -11,5%

WVEM 0,0504 0,0470 -6,7% 0,0168 0,0211 26,2% 0,0133 0,0119 -10,4%

Gemiddelde 0,0481 0,0460 -4,36% 0,0519 0,0397 -23,5% 0,0194 0,0155 -20,1%

(1) op basis van de in december door het Directiecomité goedgekeurde tarieven; (2) DNB BA bedient geen enkele huishoudelijke afnemer; (3) tarieven met inbegrip van de wegenisretributie 
van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk gewest
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De tarieven van toepassing in 2006 lagen gemiddeld en 

voor de meeste distributienetbeheerders gevoelig lager 

dan de tarieven van toepassing in 2005. Deze tariefda-

ling werd mogelijk door de controles op het niveau van 

de kosten die het Directiecomité uitvoerde voor elke dis-

tributienetbeheerder. Vanaf 2005 werd eveneens gebruik 

gemaakt van een benchmark-oefening waarbij het redelijk 

karakter van de door de distributiebeheerders aangehaal-

de kosten werd beoordeeld, enerzijds in het licht van hun 

reële kosten van het exploitatiejaar 2003 en anderzijds 

aan de hand van een vergelijkende studie van de efficiën-

tie van de distributienetbeheerders, gemeten met behulp 

van het DEA-model. Onder de andere factoren die de kos-

tendaling beïnvloedden, dienen in het bijzonder vermeld 

te worden, enerzijds de bijkomende kostenbesparings-

maatregelen die ingevoerd werden op initiatief van de 

distributienetbeheerders en waarvan het Directiecomité 

de opvolging verzekert en anderzijds de dalende tendens 

van het percentage van het gemiddelde rendement van 

de lineaire obligaties op tien jaar (OLO-percentage) dat 

een rechtstreekse invloed heeft op de vergoeding van het 

geïnvesteerd kapitaal. 

Figuur 12 geeft de evolutie weer van de gebudgetteerde 

controleerbare165 kosten en de reële controleerbare

kosten die goedgekeurd werden door het Directiecomité. 

Tussen 2003 en 2006 zijn de gebudgetteerde controleer-

bare kosten gedaald met 21%, wat neerkomt op een 

gemiddelde daling op jaarbasis van om en nabij 7%. De 

reële controleerbare kosten zijn tussen 2003 en 2006 

gedaald met 13% of een gemiddelde daling op jaarbasis 

van nagenoeg 4%. Ingevolge het onderzoek van de tarief-

voorstellen voor het exploitatiejaar 2007, zouden de con-

troleerbare kosten gebudgetteerd voor dat jaar ongeveer 

€ 1.025.000.000,00 moeten bedragen (bedrag uitgedrukt 

tegen constante prijs van 2003). Dit komt neer op een 

bijkomende daling van ongeveer 2% ten opzichte van de 

kosten gebudgetteerd voor het jaar 2006.       

       

Figuur 12: Evolutie van de controleerbare distributiekosten tussen 2003 en 2006 (in constante k€ van 2003*)  

165 De controleerbare kosten worden gedefinieerd als de totale kost verminderd met
(1) belastingen en toeslagen (wegenisretributie inbegrepen), (2) kosten verbonden aan
de openbare dienstverplichtingen, (3) transmissiekosten (met inbegrip, in voorkomend
geval, van die van de distributienetten upstream van de distributienetbeheerders),
(4) in voorkomend geval, kosten verbonden aan de netten van openbare verlichting,
(5) kosten van de netverliezen, (6) kosten van de meet- en telactiviteit.

*De kosten werden gedeflateerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen Bron: CREG
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2.8.1.4. De tarieven voor 2007

Tijdens het laatste trimester van 2006 onderzocht het 

Directiecomité, volgens de daartoe voorziene procedure, 

de tariefvoorstellen voor het exploitatiejaar 2007. Dit leidde 

aanvankelijk tot beslissingen waarbij de goedkeuring werd 

geweigerd, met vermelding van de punten van het voorstel 

die dienden aangepast te worden om de goedkeuring van het 

Directiecomité te bekomen. De aangepaste tariefvoorstellen 

die vervolgens werden ingediend, hebben voor eenentwintig 

distributienetbeheerders geleid tot het opleggen van voor-

lopige tarieven voor een periode van drie maanden te rekenen 

vanaf 1 januari 2007 en voor de vijf overige tot een beslissing 

tot goedkeuring van de tarieven voor het jaar 2007.       

2.8.1.5.  De wijzigingen van het reglementair kader  

Wat de wijzigingen betreft die werden aangebracht door de 

wet van 20 juli 2006, wordt de lezer verwezen naar punt 

2.7.3.5. van deel 2 van dit verslag.

2.8.2.  De tarificatie van de captieve markt

2.8.2.1. De tariefmethodologie  

De tariefmethodologie die van kracht is op de captieve markt 

berust op de volgende tariefprincipes:

(a) Het dekken van de volledige kosten

De tarificatie beoogt het totaal van de kosten te dekken 

die verbonden zijn aan de productie, de transmissie en de 

distributie van elektriciteit, namelijk de kosten van de fos-

siele en nucleaire brandstoffen van het gecentraliseerde 

park (met inbegrip van die voor de opwerking en het 

beheer van radioactief afval), de exploitatiekosten (lonen en 

diverse materialen) van het gecentraliseerde park en van de 

distributie- en transmissienetten en de investeringen in de 

gecentraliseerde productie-eenheden en in de distributie- 

en transmissienetten, daarbij inbegrepen een vergoeding 

van het geïnvesteerd kapitaal.

(b) Het tot uiting brengen van de 

kostenstructuur

De kosten voor de productie, de 

transmissie en de distributie van 

elektriciteit die via de tarieven 

moeten worden teruggewonnen, 

kunnen in drie grote categorieën 

worden onderverdeeld, namelijk: 

de kosten onafhankelijk van de 

elektriciteitsafnames, zoals die 

van meting, meteropname en fac-

turering; de kosten verbonden aan 

het maximale afnamedebiet dat 

de capaciteit bepaalt die de kabel of leiding die een instal-

latie voedt, moet hebben, alsook de omvang van de netten 

en de transformatieposten; en de kosten in verhouding tot de 

verbruikte energie, waaronder de kosten van de verbruikte 

brandstoffen. Deze drieledige kostenstructuur komt tot 

uiting in de uiteenlopende tarieven, rekening houdend met 

de gemiddelde afnamekarakteristieken van de grote groe-

pen verbruikers.

(c) Het volgen van de kostenevolutie  

Om een correcte dekking van de volledige kosten en een 

verantwoorde aanpassing van de elektriciteitsprijzen te 

waarborgen, berekent het Directiecomité op maandbasis de 

waarden van de revisieparameters Nc en Ne. Zij geven res-

pectievelijk de kostenevolutie van de in de gecentraliseerde 

productie-eenheden gebruikte brandstoffen en de evolutie 

van de overige componenten van de kostprijs van de elektri-

citeit weer. Deze parameters, evenals de tarieven die op de 

captieve markt gelden, worden maandelijks in het Belgisch 

Staatsblad en op de website van de CREG gepubliceerd.

2.8.2.2. De evolutie van de tarieven 

In 2006 werd de evolutie van de prijzen gekenmerkt door 

een sterkere stijging van de kosten van de fossiele brand-

stoffen dan in 2005.  

De sinds 2003 waargenomen tariefverhogingen werden 

al bij al getemperd door het treffen van tariefmaatregelen, 

waaronder deze die werden ingevoerd door de ministeriële 

besluiten van 13 mei en 8 december 2004 tot wijziging van 

het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende 

vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit. Dankzij deze maatregelen zijn de elektrici-

teitsprijzen lager gebleven dan die van 2001 of hebben ze 

minstens, globaal gezien, een minder sterke stijging gekend 

dan de inflatie over deze vijf jaren en dit ondanks de sterke 

stijging van de kostprijs van de fossiele brandstoffen. 

Jaarlijkse factuur in €/jaar

Jaarlijkse Nc Jaarlijkse Ne Normaal tarief
1.200 kWh

Tweevoudig 
uurtarief

3.500 kWh
waarvan 1.300 

‘s nachts

Tweevoudig 
uurtarief

7.500 kWh
waarvan 2.500 

‘s nachts

2001 1,1407 1,2761 201,00 451,83 886,51

2002 1,0790 1,3068 167,49 411,02 845,26

2003 1,1155 1,3280 167,23 413,18 849,70

2004 1,3261 1,3557 173,86 425,17 880,61

2005 1,4245 1,3919 179,73 434,60 906,04

2006 1,5982 1,4408 188,60 459,47 955,55

Δ 2006/2005 12,19% 3,51% 4,94% 5,72% 5,46%

Bron: CREG

Tabel 12: Evolutie van de jaarlijkse facturering op de captieve markt tussen 2001 en 2006, 

exclusief toeslagen en btw (€) 
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Door de volledige vrijmaking van de markt zijn de geregu-

leerde tarieven berekend op basis van de parameters Nc 

en Ne sinds 1 januari 2007 niet langer van toepassing. De 

CREG blijft beide parameters echter berekenen en op haar 

internetsite publiceren. Zij dienen immers als basis voor 

de berekening van de sociale tarieven van toepassing op 

beschermde klanten en voor het opstellen van bepaalde 

contracten en tarieven van leveranciers in de vrijgemaakte 

markt.

2.8.3. De uitbreiding van het nachttarief tot het 
weekend

Op verzoek van de Minister van Energie bracht het Directie-

comité in september 2006 een voorstel tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 11 september 2002 uit om het 

nachttarief voor netgebruikers aangesloten op het laagspan-

ningsnet uit te breiden tot het weekend166. Dit voorstel defi-

nieert de begrippen ‘tariefperiode’ en ‘weekend’ en legt de 

distributienetbeheerder de verplichting op het elektriciteits-

verbruik van de eindafnemers op laagspanning (gezinnen, 

zelfstandigen en kleine bedrijven) die over een tweevoudige 

uurmeter (dag en nacht) beschikken, gedurende het week-

end op de nachtteller te registreren. 

De uitbreiding per 1 januari 2007 van het nachttarief tot 

het weekend voor eindafnemers aangesloten op het distri-

butienet die over een tweevoudige uurmeter beschikken, 

werd bevestigd door het koninklijk besluit van 21 december 

2006167.

De Algemene Raad bracht een advies uit over het voorstel 

van het Directiecomité. Dit advies wordt in grote lijnen sa-

mengevat onder punt 2.1. van deel 3 van dit verslag.

2.9. De tariefcomponenten voor elektriciteit 

Op verzoek van de Minister van Energie bracht het Directie-

comité een studie168 uit over de noodzakelijke regulering 

voor het realiseren van mogelijke tariefdalingen binnen de 

diverse tariefcomponenten voor elektriciteit.  

Deze studie bevat vier delen die respectievelijk betrekking 

hebben op: de evolutie van de elektriciteitsprijzen en de 

achterliggende kosten, evenals een vergelijking met de prij-

zen in de buurlanden; de vooruitzichten inzake de evolutie 

van de elektriciteitsprijs in 2006 voor België op basis van een 

grondige analyse van de verschillende tariefcomponenten; 

voorstellen voor tariefbeheersing/tariefdaling; en de juri-

dische analyse van de mogelijkheid tot het opleggen van 

maximumprijzen. 

Uit deze studie blijkt meer bepaald het volgende:  

• de verkoopprijzen aan de Belgische eindafnemers zijn dui-

delijk nader naar het gemiddelde van de buurlanden ge-

evolueerd;

• wat de energiecomponent betreft, hebben de Belgische 

groothandelsprijzen zich enerzijds afgestemd op de Fran-

se prijzen, onder invloed van de uitbreiding van de inter-

connectiecapaciteit en, anderzijds, op de prijzen van de 

Duitse markt, die bepalend is voor België. Sinds 2006 vor-

men België, Frankrijk en Duitsland één enkele prijszone 

die de Belgische groothandelsprijzen weliswaar gunstig 

beïnvloedt, maar een stijging van de energieprijzen door 

een stijging van de brandstofprijzen echter niet verhindert. 

De toekomstige evoluties van de spark spread169 wijzen er 

bovendien op dat de groothandelsprijzen momenteel te 

laag zijn om nieuwe investeringen in gasgestookte centra-

les aan te trekken, terwijl de meeste geplande investerin-

gen zich vooral beperken tot centrales die op gas werken;

• wat de leveringscomponent betreft, kon de CREG 

geen grondige analyse uitvoeren omdat haar vraag naar 

financiële informatie niet beantwoord werd door de 

betreffende partijen; 

• wat de component nettarieven betreft, kan de CREG om-

wille van het cost plus-systeem enkel nog verdere tarief-

dalingen bekomen door op zoek te gaan naar eventuele 

onredelijke kosten. Specifiek voor de distributienettarieven 

zal verder gebouwd worden op de benchmark-oefening 

(efficiëntieanalyse) gerealiseerd door de CREG om bijko-

mende besparingen te genereren. Ook de operationele 

(oprichting van een unieke structuur) en/of de financiële 

herstructureringen gepland bij de Vlaamse distributienet-

beheerders moeten de druk op de tarieven verder 

opvoeren. Tot slot doet de tendens tot de uitbesteding 

door de distributienetbeheerders van operationele taken 

aan één of meer andere rechtspersonen, waarmee al 

dan niet een deelnemingsverhouding bestaat, de vragen 

rijzen of deze evolutie de bevoegdheden van de (fede-

rale en/of gewestelijke) regulatoren en toezichthouders 

niet inperkt en welke maatregelen dienen getroffen te 

worden om de uitoefening van regulatoire bevoegdheden 

te vrijwaren. Ook de toepassing van de regelgeving op de 

overheidsopdrachten dient te worden bekeken, ingeval van 

uitbesteding aan onderaannemers;166 Voorstel (C)060928-CDC-567.
167 Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli

2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake
de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de onder-
steunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhou-
ding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit (Belgisch Staatsblad
van 28 december 2006).

168 Studie (F)060515-CDC-547.

169 Het begrip spark spread wordt gebruikt om de marge aan te duiden tussen de groothan-
delsprijs voor elektriciteit en de groothandelsprijs voor aardgas, rekening houdend met
de energie-efficiëntie van een gasinstallatie.
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• op het vlak van taksen, heffingen en toeslagen houdt 

België zowat het midden ten opzichte van de buurlanden.

Om de verschillende componenten van de elektriciteitsprijs 

te doen dalen of althans te beheersen, onderzoekt de studie 

verschillende denkpistes waaronder: 

• wat de energiecomponent betreft, het opleggen van een 

maximumprijs, de recuperatie van gerealiseerde financi-

ele voordelen uit afschrijvingen van kerncentrales en de 

mogelijke verlenging van hun wettelijke levensduur; 

• wat de component nettarieven betreft, de omschakeling 

van een cost plus-systeem naar een price cap-systeem, 

wat een wijziging van de huidige wetgeving impliceert. 

De informatie die de CREG over de leveringsactiviteiten ont-

ving, volstond niet om grondig te onderzoeken welke acties 

zich aandienen om deze tariefcomponent te verminderen 

of te beheersen. Wat de juridische haalbaarheid betreft van 

het opleggen van maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit, wijst de studie erop dat de elektriciteitswet de 

Minister van Energie toelaat om, na advies van de CREG en 

beraadslaging in de Ministerraad, dergelijke maximumprijzen 

vast te stellen. Volgens het Directiecomité kan dergelijke 

interventie ook een invloed hebben op alle samenstellende 

delen van de verkoopprijs. Het is immers niet omdat een 

maximumprijs voor de levering van elektriciteit kan worden 

opgelegd, dat het volledige gewicht van de genomen maat-

regel door de leverancier moet worden gedragen.

2.10. De inkomstenderving van de gemeenten 
ingevolge de liberalisering

De lezer wordt verwezen naar punt 2.10. van deel 1 van dit 

verslag.  

2.11. De communicatie door de CREG van 
haar akten

De lezer wordt verwezen naar punt 2.11. van deel 1 van dit 

verslag.

2.12. De beroepsmogelijkheden tegen de 
beslissingen van de CREG  

De lezer wordt verwezen naar punt 2.12. van deel 1 van dit 

verslag.
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De CREG, opgericht op 10 januari 2000, heeft als voor-

naamste taken: een raadgevende taak ten behoeve van 

de federale overheid inzake de organisatie en de werking 

van de elektriciteits- en de aardgasmarkt en een taak van 

toezicht en controle op de toepassing van de betreffende 

wetgeving.

Haar bevoegdheden worden opgesomd in de gas- en elek-

triciteitswet en uiteengezet in de twee eerste delen van dit 

verslag.

1. De taken van de CREG

2.1. De Algemene Raad

De Algemene Raad bepaalt de richtsnoeren voor de toepas-

sing van de gas- en de elektriciteitswet en van hun uitvoe-

ringsbesluiten, evalueert de wijze waarop het Directiecomité

zijn taken uitvoert en verstrekt hierover adviezen en aanbe-

velingen aan de Minister van Energie en het Directiecomité, 

formuleert een advies over elke kwestie die hem door het 

Directiecomité wordt voorgelegd en vormt een discussie-

forum over de doelstellingen en strategieën van het ener-

giebeleid in de elektriciteits- en aardgassector. Hij kan het 

Directiecomité tevens om studies of adviezen vragen. 

Zijn samenstelling en werking zijn vastgelegd bij koninklijk 

besluit van 3 mei 1999 en zijn leden werden benoemd bij 

ministerieel besluit van 5 maart 2004 voor een termijn van 

drie jaar met ingang vanaf 20 februari 2004. In 2006 werd de 

Algemene Raad voorgezeten door mevrouw Caroline VEN 

en de vice-voorzitter was de heer Marc LEEMANS.

De Algemene Raad is in de loop van 2006 tien maal bijeen-

gekomen.

In oktober 2006 keurde de Algemene Raad unaniem het 

ontwerpbudget 2007 van de CREG goed. Bij die gelegen-

heid kwam de kwestie van de waardering van de activa van 

de distributienetbeheerders ter sprake. 

2. De organen van de CREG
De permanente deelname van een vertegenwoordiger van 

de Minister van Energie liet de Algemene Raad toe om zijn 

werkzaamheden toe te spitsen op de dringendste aspecten 

en om periodiek geïnformeerd te worden over de regerings-

bekommernissen inzake gas en elektriciteit.

De Algemene Raad sprak zich onder de vorm van adviezen 

uit over de voorstellen, studies en adviezen van het Directie-

comité waarvoor hij een onderzoek nodig achtte, alsook 

over de vragen gesteld door de Minister van Energie, meer 

bepaald op basis van het denkwerk verricht door de verschil-

lende werkgroepen die in zijn schoot werden opgericht:

• De werking van de elektriciteitsmarkt

In mei 2006, ter gelegenheid van een bijzondere zitting, 

nam de Algemene Raad kennis van de studies verwezenlijkt 

door Frontier Economics (“Addressing the Adverse Effects 

of Market Power”) en Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-

Kirkpatrick (“De juridische verantwoording van de door 

Frontier Economics voorgestelde maatregelen”). De Alge-

mene Raad sprak zich over deze studies uit in de vorm van 

een advies, waarvan de inhoud wordt samengevat in punt 

2.4.2. van deel 2 van dit verslag.
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Tabel 13: Leden van de Algemene Raad per 31 december 2006170

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE
LEDEN

Federale regering ROOBROUCK Nele 
MABILLE Luc
FAUCONNIER Marie-Pierre
HOUTMAN Eric

-
VANLOUBBEECK Michael
DAMILOT Julien
DEMEYERE Frank

Gewestregeringen BIESEMAN Wilfried
DEVUYST Philippe 
GLORIEUX Jacques 

TANGHE Martine
LEFERE Raphaël
BALFROID Fabienne

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Nationale Arbeidsraad

LEEMANS Marc
DE LEEUW Rudy
HAAZE Guy
PANNEELS Anne
SKA Marie-Hélène 

DECROP Jehan
CLAUWAERT Annick
VANHEMELEN Valérie
DAWANCE Jean-Pierre
VAN MOL Christiaan

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Raad 
voor het Verbruik

WILLEMS Tom
VAN DAELE Daniel

SPIESSENS Eric
QUINTARD Christophe

Organisaties die de promotie en de bescherming van de alge-
mene belangen van de kleine verbruikers tot doel hebben

LABARRE Vincent
SCHOCKAERT Chantal

ADRIAENSSENS Claude 
LESAGE Olivier

Representatieve organisaties van de industrie, het bank- en het 
verzekeringswezen die zetelen in de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven

VEN Caroline
CHAPUT Isabelle
AERTS Kristin

VAN DER MAREN Olivier
CALOZET Michel
VANDERMARLIERE Frank

Representatieve organisaties van het ambacht, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleine nijverheid die 
zetelen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ERNOTTE Pascal 
HEYLEN Jan 

WERTH Francine
VANDENABEELE Piet

Grote elektriciteitsverbruikers CLAES Peter BOSCH Claire 

Grote aardgasverbruikers BRAET Luc EELENS Claire

Producenten DE GROOF Christian
CAUWENBERGH Katia

SIMONS Mariane
GREGOIRE Claude

Producenten hernieuwbare energiebronnen JACQUET Annabelle VERBRUGGEN Aviel

Producenten warmtekrachtkoppeling PEERSMAN Inneke MARENNE Yves

Distributienetbeheerders

• INTERMIXT DECLERCQ Christine
HUJOEL Luc
PEETERS Guy

BURTOMBOY Marc
DRAPS Willem
VERSCHELDE Martin

• INTER-REGIES DE BLOCK Gert HOUGARDY Carine

Transmissienetbeheerder GERKENS Isabelle AERTSENS Walter

Gasondernemingen, andere dan de distributieondernemingen, 
behorend tot het Verbond der Gasnijverheid

LEBOUT Didier
NIEUWLAND Dominique
GILLIS Michaël

DEBERDT Dirk
LAMMENS Griet
LEYEN Ingrid

Milieuverenigingen CLAEYS Bram
PATERNOSTRE Véronique

ANGE Mikaël
DELLAERT Peter

Tussenpersonen STERCKX Luc LAMBERTS Véronique

Leveranciers PUTMAN Philippe DUTORDOIR Sophie

Voorzitter van het Directiecomité van de CREG VANDERVEEREN Christine -

170 Overeenkomstig de ministeriële besluiten van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad
van 17 januari 2006), 5 juni 2006 (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2006) en 16 oktober
2006 (Belgisch Staatsblad van 13 november 2006).

Bron: CREG



CREG

CREG jaarverslag 2006 51

• De impact van het systeem van CO
2
-emissierechten op de 

elektriciteitsprijs

Een ad hoc werkgroep onderzocht de studie174 van het 

Directiecomité over deze problematiek.

De Algemene Raad is van oordeel175 dat het prijsvormings-

mechanisme voor elektriciteit op de markt complex is en 

resulteert uit de wisselwerking van tal van endogene en 

exogene factoren. Verder hebben noch de Belgische elek-

triciteitsmarkt noch de Europese markt op het vlak van de 

emissierechten een voldoende maturiteit bereikt.

Gezien het belang van een correcte prijsvorming op de elek-

triciteitsmarkt, zowel voor de economische ontwikkeling 

als voor de continuïteit van de dienstverlening ten aanzien 

van de verbruiker en de rendabele verwezenlijking van de 

milieudoelstellingen, dringt de Algemene Raad erop aan 

dat het Directiecomité de gemaakte analyse regelmatig zou 

overdoen om de methode te verfijnen en na te gaan in wel-

ke mate de bekomen emissierechten in de elektriciteitsprijs 

verrekend worden als een opportuniteitskost.

• De uitbreiding van het tweevoudige tarief nacht naar het 

weekend voor het residentiële laagspanningsnet

De werkgroep “Componenten van de elektriciteitsprijzen” 

boog zich opnieuw176 over dit vraagstuk. 

De Algemene Raad stelt vast177 dat zijn oproep tot overleg 

tussen de federale regering en de gewestregeringen om tot 

één technische oplossing te komen, werd gehoord.

De vertegenwoordigers van de representatieve werknemers-

organisaties en de vertegenwoordiger van de regering van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herinnerden eraan dat 

de financiering van de uitbreiding van het tweevoudige tarief 

nacht naar het weekend slechts zou kunnen gebeuren via 

prijsverschuivingen voor de verbruikers die enkel over een 

enkelvoudige meter beschikken. Andere leden merkten 

op dat, bij gelijk energieverbruik en ongewijzigde globale 

ontvangsten, de factuur van sommige afnemers die over een 

tweevoudige meter beschikken zou dalen, terwijl die van de 

anderen hetzij gelijk zou blijven, hetzij lichtjes zou stijgen.

De Algemene Raad betreurde echter dat de federale rege-

ring het niet nuttig achtte zijn advies af te wachten alvorens 

een beslissing te nemen.

De werkgroep “Werking van de elektriciteitsmarkt” onder-

zocht vrijwel tezelfdertijd de studie171 van het Directiecomité 

over het rapport “Structure and Functioning of the Electri-

city Market in Belgium in a European perspective” dat eind 

2004 werd opgesteld door London Economics. Het advies 

van de Algemene Raad wordt samengevat in punt 2.4.2. van 

deel 2 van dit verslag.

• De geplande concentratie tussen GAZ de FRANCE N.V. 

en SUEZ N.V.

Van bij de aankondiging van de geplande concentratie heeft 

de Algemene Raad zich hiermee beziggehouden172. Energie 

is immers van strategisch belang voor het land, zowel voor 

de economie als voor de bevolking. De Algemene Raad is 

van mening dat de federale regering tot taak heeft te waken 

over de bevoorradingszekerheid en de energievoorziening 

en dat ze de vereiste hefbomen met het oog hierop moet 

bewaren. Volgens hem moeten de federale en gewestelijke 

overheden vooral een voldoende controle behouden over de 

beslissingen in verband met de nieuwe investeringen in de 

basisinfrastructuur voor het vervoer van gas en de transmis-

sie van elektriciteit die een weerslag hebben op de markt-

werking, de tewerkstelling en het leefmilieu. Indien deze 

fusie zonder meer plaats had, zou elke mededinging op de 

Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt uitgesloten zijn. 

Vandaar zijn oproep tot de mededingingsoverheden om de 

weerslag van deze fusie op de marktwerking te onderzoe-

ken en dienovereenkomstige maatregelen voor te stellen. 

De Algemene Raad vestigt de aandacht van de regering op 

de nucleaire provisies voor de ontmanteling van de kerncen-

trales en dringt aan op de beschikbaarheid ervan en op de 

transparantie van hun toekomstig beheer.

• De noodzakelijke maatregelen om de werking en de liqui-

diteit van de hub van Zeebrugge te verbeteren

Er werd een nieuwe werkgroep “Werking van de gasmarkt” 

opgericht om de voornoemde maatregelen te onderzoeken. 

Haar conclusies173 werden opgenomen in de studie van het 

Directiecomité die nader uiteengezet wordt in punt 2.4. 

van deel 1 van dit verslag. In zijn advies verzoekt de Alge-

mene Raad het Directiecomité een nieuwe studie over de 

werking van de Belgische aardgasmarkt aan te vatten die 

onder meer zou handelen over de marktconcentratie, de 

mogelijke toegangsdrempels, de liquiditeit, de bevoorradings-

zekerheid, de werking van de koppelverbindingen, de rol van 

doorvoer, het belang van de aardgaskwaliteit en over andere 

factoren die een invloed op de marktwerking zouden kun-

nen hebben.

171 Jaarverslag 2005, deel 1, punt 2.5.2.
172 Advies AR190406-028 over de studie (F)060306-CDC-534 over de geplande concentratie

tussen Gaz de France en Suez. Zie ook deel 1, punt 2.6., van dit verslag.
173 Advies AR190706-031 over de studie (F)060719-CREG-554 betreffende de noodzakelijke

maatregelen om de werking en de liquiditeit van de hub van Zeebrugge te verbeteren.

174 Zie deel 2, punt 2.5.6., van dit verslag.
175 Advies AR190706-032 over de studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem

van CO
2
-emissierechten op de elektriciteitsprijs.

176 Jaarverslag 2005, deel 3, punt 2.1.
177 Advies AR251006-033 over het voorstel (F)060928-CDC-567 van koninklijk besluit tot wij-

ziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur
en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distribu-
tienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders
van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten
voor elektriciteit. Zie ook deel 2, punt 2.8.3., van dit verslag.
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• De meerjarentarieven

De Algemene Raad erkent178 het belang om over meerjaren-

tarieven voor elektriciteit en gas te beschikken. De werk-

wijze voor het opstellen ervan en de tussentijdse controles 

zouden enerzijds tot een grotere stabiliteit en voorspelbaar-

heid en anderzijds tot een vereenvoudiging van de tariefpro-

cedure moeten leiden.

Voor de betrokken activiteiten kan men een marktconform 

rendementspercentage bepalen aan de hand van een cost

plus-methode, er terwijl voor zorgend dat een positief 

signaal gegeven wordt voor de investeringen. De Algemene 

Raad raadt aan om benchmark-oefeningen uit te voeren om 

de toestand te onderzoeken waarin de Belgische netbeheer-

ders zich bevinden ten opzichte van de andere Europese 

netbeheerders, met inbegrip van de beursgenoteerde.

De Algemene Raad is van mening dat de regulator alle 

noodzakelijke controles moet kunnen uitvoeren om de 

afwezigheid van kruissubsidies tussen gereguleerde en 

niet-gereguleerde activiteiten na te gaan.

Hoewel het van belang is om in het kader van de kosten-

beheersing naar een optimaal tariefniveau te streven, is het 

evenzeer van belang om alle netbeheerders in staat te stel-

len hun investeringsbeleid verder te zetten en tot een opti-

male verhouding te komen tussen het niveau van dienstver-

lening dat aan de eisen van de netgebruikers beantwoordt 

en het niveau van de tarieven.

2.2. Het Directiecomité

Het Directiecomité is het andere orgaan van de CREG, 

dat instaat voor het operationele bestuur ervan en toeziet 

op de uitvoering van de taken die haar door de gas- en 

elektriciteitswetten179 worden toevertrouwd.

De voorzitter en de directeurs die het Directiecomité vor-

men, beraadslagen wekelijks als een college volgens de 

gewone regels van beraadslagende vergaderingen. Ze 

worden benoemd bij een in Ministerraad overlegd konink-

lijk besluit.

Het Directiecomité wordt voorgezeten door mevrouw 

Christine VANDERVEEREN, tevens Directeur voor markt-

contentieux.

De vijf andere directeurs zijn: de heer Guido CAMPS, 

Directeur voor de controle op de prijzen en de rekeningen 

op de elektriciteitsmarkt; de heer Bernard LACROSSE, 

Administratief Directeur; de heer Thomas LEKANE, 

Directeur voor de technische werking van de elektrici-

teitsmarkt; de heer Jean-Paul PINON, Directeur voor de 

technische werking van de aardgasmarkt; en de heer 

François POSSEMIERS, Directeur voor de controle op de 

prijzen en de rekeningen op de aardgasmarkt.

De wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen180  

bepaalt dat de diensten van de CREG in de toekomst 

zullen worden georganiseerd in een voorzitterschap, belast 

met het management van de CREG, en drie directies. 

Aangezien deze herstructurering op 31 december 2006 

nog niet van kracht was geworden, zal ze behandeld 

worden in het jaarverslag 2007 van de CREG. 

178 Advies AG201206-034 over de voorstellen van koninklijk besluit “Meerjarentarieven”.
Zie ook deel 1, punt 2.7.6.5., van dit verslag.

179 Al zijn akten worden uitvoerig beschreven in de twee eerste delen van dit verslag.
180 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006.
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3. Het personeel van de CREG  
Op 31 december 2006 telde de CREG negenenvijftig personeelsleden, zonder de directeurs.

Voorzitterschap en directie voor marktcontentieux

VANDERVEEREN Christine
DEVACHT Christiane

Directeur en Voorzitter van het Directiecomité
Directieassistente

Voorzitterschap VANDEN BORRE Tom
FIERS Jan

Hoofdadviseur
Secretaris van het Directiecomité (deeltijds)

Marktcontentieux HEREMANS Barbara
MARTINET Paul
MEIRE Evi
MISERQUE Coralie

Eerstaanwezend adviseurs

Adviseurs

Directie voor de technische werking van de elektriciteitsmarkt

LEKANE Thomas
GOOVAERTS Wendy
GHEURY Jacques 
MARIEN Alain
MEES Emmeric
DE WAELE Bart
TIREZ Andreas

Directeur
Directieassistente

Hoofdadviseurs
Eerstaanwezend adviseur
Adviseur

Directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen op de elektriciteitsmarkt

CAMPS Guido
FELIX Kim
DE RUETTE Patrick
LAERMANS Jan
WILBERZ Eric
CORNELIS Natalie 
COURCELLE Christophe
CUPPENS Wouter 
DEBRIGODE Patricia
HERNOT Kurt

Directeur
Directieassistente

Hoofdadviseurs

Eerstaanwezend adviseurs
Adviseur

Directie voor de technische werking van de aardgasmarkt

PINON Jean-Paul
HERREZEEL Marianne
VAN ISTERDAEL Ivo
CLAUWAERT Geert
CUIJPERS Christian
GOUVERNEUR Bruno
VAN HAUWERMEIREN Geert
CLUDTS Stephan 
PIERREUX Nicolas

Directeur
Directieassistente
Hoofdadviseur

Eerstaanwezend adviseurs

Adviseurs

Directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen op de aardgasmarkt

POSSEMIERS François
DE PEUTER Caroline
ROMBAUTS Josiane
ALLONSIUS Johan 
JACQUET Laurent
LOCQUET Koen
MAES Tom
DE DONCKER Filip
DUBOIS Frédéric 
BERTIAUX Hiram

Directeur
Directieassistente
Hoofdadviseur

Eerstaanwezend adviseurs

Adviseurs
Adjunct-adviseur

Administratieve directie

LACROSSE Bernard
SELLESLAGH Arlette

Directeur
Directieassistente

Algemene Raad DELOURME Freddy
FIERS Jan
VAN KELECOM Inge

Hoofdadviseur
Secretaris van de Algemene Raad (deeltijds)
Polyvalente secretaresse (deeltijds)

Algemene administratie JANSSENS Michèle
LAGNEAU Vincent
GORTS-HORLAY Pierre-Emmanuel
ESSER Mercédès
HAESENDONCK Herman
LOI Sofia
VAN KELECOM Inge
CEUPPENS Chris
WYNS Evelyne

Office Manager
Informaticus
Adjunct-informaticus

Vertalers 
Coördinatrice
Polyvalente secretaresse (deeltijds)

Polyvalente bedienden

Financiën SCIMAR Paul
LECOCQ Nathalie

Financieel verantwoordelijke
Boekhoudster

Studies, documentatie en archieven CHICHAH Chorok 
PARTSCH Gwendoline
ROOBROUCK Myriam 
STEELANDT Laurence
SMEDTS Hilde
ZEGERS Laetitia
HENGESCH Luc

Eerstaanwezend adviseurs

Adviseurs
Documentalist
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4.1. De CREG en de Europese Commissie  

Zoals elk jaar heeft de CREG, overeenkomstig de Europese 

elektriciteits- en gasrichtlijn, in samenwerking met de ge-

westelijke regulatoren, haar rapportering aan de Europese 

Commissie overgemaakt met het oog op de publicatie van 

diens jaarverslag over de vorderingen die worden gemaakt 

bij de totstandbrenging van een interne elektriciteits- en 

aardgasmarkt. De Europese Commissie publiceerde haar 

verslag in januari 2007181.

Wat de definitieve resultaten betreft van het sectoronder-

zoek waarmee de Europese Commissie in 2005182 van start 

ging, wordt de lezer verwezen naar punt 1.1. van deel 1 van 

dit verslag.

Verder heeft het DG Mededinging van de Europese Com-

missie, in het kader van het onderzoek van de geplande 

concentratie tussen GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V.183,

meermaals de medewerking van de CREG gevraagd.  

4.2. De CREG en de CEER

De CREG neemt nog altijd actief deel aan de Electricity 

Working-, Gas Working- en Single Energy Market Working 

Groups opgericht in de schoot van de Council of European 

Energy Regulators (CEER) die achtentwintig regulerings-

instanties verenigt184.

Zo werkte de CREG mee aan de totstandkoming van diver-

se documenten185.

In april 2006 publiceerde de CEER haar visie over het voor-

lopige verslag van het DG Mededinging van de Europese 

Commissie over het voornoemde sectoronderzoek. De 

CEER wees op de nood aan onafhankelijke regulatoren, een 

effectieve unbundling, meer transparantie en op het nut van 

de regionale initiatieven.

De CEER besteedde tevens heel wat aandacht aan het 

Groenboek dat de Europese Commisie op 8 maart 2006 

uitbracht onder de titel “Een Europese strategie voor duur-

zame, concurrerende en continu geleverde energie voor 

Europa”186. De CEER pleit voor het opleggen van Europese 

verplichtingen voor netwerkoperatoren, een verbeterde 

operationele coördinatie tusen de netwerken, een effectieve 

unbundling en regulatoren met de nodige bevoegdheden.

Verder publiceerde de CEER op 28 maart 2006 haar stand-

punt over de criteria voor de ontheffing van nieuwe intercon-

nectoren, zoals voorzien in Verordening (EG) nr. 1228/2003 

van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 

betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit187.

4.3. De CREG en ERGEG

De European Regulators Group for Electricity and Gas

(ERGEG) is een adviesgroep die werd opgericht door de 

Europese Commissie.

In 2006 werd er belangrijk werk verricht in het kader van de 

zogenaamde regional initiatives. In februari 2006 gingen de 

regionale initiatieven inzake elektriciteit (ERI) van start en in 

april 2006 die van gas (GRI). Ze hebben tot doel de creatie 

te bewerkstelligen van regionale energiemarkten via een in-

tegratie van nationale markten. Hun totstandkoming vormt 

een praktische stap naar de ontwikkeling van een Europese 

elektriciteits- en aardgasmarkt.

Voor de ERI werden zeven regio’s gedefinieerd. De CREG 

is lead regulator voor de regio “Central West” die ook 

Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk omvat. 

Binnen het GRI werden vier regio’s gedefinieerd. De CREG 

is vertegenwoordigd in en neemt deel aan de noordwest 

regionale energiemarkt.

Op 20 juni 2006 raadpleegden de regulatoren van de regio

“Central  West” een aantal stakeholders over de thema’s die 

zij als essentieel beschouwen voor een betere integratie van de 

elektriciteitsmarkten in de regio. Als gevolg hiervan werkten 

de regulatoren een voorstel van actieplan uit, dat werd over-

gemaakt aan de transmissienetbeheerders, die hun reactie 

hierop zowel tijdens een vergadering op 10 oktober 2006 

als schriftelijk aan de regulatoren overmaakten. Op basis 

hiervan stelden de vijf regulatoren een geharmoniseerd 

regionaal actieplan voor 2007-2008 op dat begin 2007 zou 

moeten worden goedgekeurd en aansluitend gepubliceerd. 

Dit actieplan identificeert een aantal domeinen waarin spe-

cifieke acties zullen worden ondernomen, in het bijzonder 

met betrekking tot: de harmonisering en verbetering van de 

expliciete veilingregels voor jaar- en maandinterconnectie-

capaciteit, de implementatie van een day-ahead/flow-based

marktkoppeling, de invoering van grensoverschrijdende 

4. De samenwerking met andere instanties

181 Deel 1, punt 1.1., van dit verslag.
182 Jaarverslag 2005, deel 3, punt 4.1.
183 Deel 1, punt 2.6., van dit verslag.
184 België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-

Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Ne-
derland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje,
Tsjechische Republiek en Zweden.

185 Al deze documenten zijn beschikbaar op de website van de CEER (www.ceer-eu.org).
186  COM (2006) 105 definitief. 187 PB, L 176 van 15 juli 2003, p. 1 tot 10.
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intradag- en balancinghandel, de maximalisering van de in-

terconnectiecapaciteit en een verbetering van de transpa-

rantie. Het actieplan omvat tevens een uitvoeringskalender. 

Om de resultaten van deze regionale initiatieven te kennen, 

wordt de lezer verwezen naar de website van ERGEG188.

In het kader van de regio “North/North West” is de CREG 

opgenomen bij de Britse, de Nederlandse, de Deense, de 

Duitse, de Ierse, de Zweedse en de Franse regulator. Tijdens 

de vergadering met de stakeholders van 9 oktober 2006 

werd het werkprogramma voor deze regio vastgesteld. De 

aandacht zal vooral uitgaan naar de toepassing van Verorde-

ning (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor 

de toegang tot aardgastransmissienetten (onder andere op 

het vlak van transparantie), de ontwikkeling van de hubs, 

de markt van de transmissiecapaciteit, de kwaliteitsspeci-

ficaties van het aardgas, de balancing van de netten en de 

onderlinge coördinatie tussen regulatoren.

In december 2006 keurde ERGEG de Guidelines for Good 

Practice for Gas Balancing (GGPGB) goed. Zij zullen afdwing-

baar zijn vanaf 1 april 2007. 

Eveneens in december publiceerde ERGEG haar voorlopig 

verslag betreffende de lessen die kunnen worden getrok-

ken uit de black-out waarmee Europa werd geconfronteerd 

op 4 november 2006. ERGEG wijst met name op de nood 

aan een beter regulerend en juridisch kader om toekomstige 

stroomonderbrekingen te vermijden en stelt dat een betere 

coördinatie en samenwerking tussen de transmissienet-

beheerders noodzakelijk zijn.

Verder organiseerde ERGEG over diverse thema’s publieke 

consultaties, onder meer inzake: Guidelines for Good Prac-

tice on Accounts Unbundling, Guidelines for Good Practice 

on Electricity Balancing Markets Integration, Transmission Pri-

cing (for Transit) and how it interacts with Entry-Exit Systems, 

Cross Border Framework for Transmission Network Infra-

structure, GGP on Information Management and Transparen-

cy, draft Guidelines on open season procedures189.

4.4. De CREG en de gewestelijke regulatoren

Tijdens de eerste helft van 2006 vonden de maandelijkse 

plenaire vergaderingen van de CREG en de drie geweste-

lijke regulatoren (VREG, CWaPE en BIM) plaats onder het 

voorzitterschap van de CWaPE en tijdens de tweede helft 

onder dat van de CREG.

De belangrijkste onderwerpen die in 2006 werden behan-

deld houden verband met het weekendtarief, de geplande 

concentratie tussen GAZ de FRANCE N.V. en SUEZ N.V., de 

voorbereiding van de volledige openstelling van de elektriciteits- 

en aardgasmarkt in Brussel en Wallonië en de samenwerking 

met de toekomstige federale ombudsdienst. 

Verder tekenden de vier regulatoren in 2006 een overeen-

komst inzake de uitwisseling van vertrouwelijke informatie 

en in april 2006 verspreidden ze voor de tweede maal een 

gezamenlijke publicatie over de ontwikkeling op de elektrici-

teits- en aardgasmarkt in België. 

4.5. De CREG en de Raad voor de Mededinging, 
de Dienst voor de Mededinging en het 
korps verslaggevers 

In een beslissing van 14 juni 2006190 verleende de Raad 

voor de Mededinging haar goedkeuring met betrekking tot 

de verwerving door SIBELGA C.V.B.A. van de activiteiten 

en het personeel van Netten-Réseaux Bruxelles, een divisie 

van ELECTRABEL N.V. die het beheer en onderhoud van de 

Brusselse distributienetten voor gas en elektriciteit verzorgde 

voor rekening van SIBELGA C.V.B.A. De CREG beantwoordde 

in dit dossier de vragen van de Dienst voor de Mededinging 

over de marktdefinitie inzake het beheer en het onderhoud 

van de distributienetwerken voor gas en elektriciteit.

Op wetgevend vlak werd in 2006 het koninklijk besluit van 

20 september 2002 betreffende de samenwerking tussen 

de CREG en de Dienst voor de Mededinging en het korps 

verslaggevers opgeheven op 1 februari 2006191.

Overigens werden twee nieuwe wetten uitgevaardigd, één over 

de hervorming van de samenstelling en de werking van de Raad 

voor de Mededinging192 en een andere over de bescherming van 

de economische mededinging193. Deze laatste voorziet onder 

andere in de mogelijkheid om bij koninklijk besluit enerzijds de 

samenwerking tussen de sectoriële regulator - zoals de CREG - 

en de Dienst voor de Mededinging en het Auditoraat te regelen 

en anderzijds de onderlinge uitwisseling van vertrouwelijke 

informatie op punt te stellen. Verder werden meer gedetailleerde 

en praktische uitwerkingen van het beleid (waaronder de wijze 

waarop een dossier van de sectoriële regulator dient te worden 

verzonden naar de Raad voor de Mededinging194) opgenomen in 

een reeks koninklijke besluiten195. De nieuwe wetgeving beoogt 

188 www.ergeg.org
189 Om de opzoeking op de website van ERGEG te vergemakkelijken, worden de thema’s in

het Engels opgesomd.

190 Beslissing nr. 2006-C/C-08 van 14 juni 2006, Zaak CONC-C/C-06/0020: Sibelga CVBA/
Electrabel NV (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2006).

191 Artikel 4, 3°, van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep
tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektrici-
tieit en het Gas en artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 januari 2006 tot vast-
stelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 20
juli 2005 houdende diverse bepalingen en de bepalingen van de wet van 27 juli 2005 tot
organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch Staatsblad van
1 februari 2006).

192 Wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging (Belgisch Staats-
blad van 29 juni 2006).

193 Wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging (Belgisch
Staatsblad van 29 juni 2006).

194 Ministerieel besluit van 31 oktober 2006 betreffende de wijze van verzending van het
dossier van de procedure van de sectoriële regulator naar de Raad voor de Mededinging
(Belgisch Staatsblad van 22 november 2006).

195 Voor meer details: http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/home_nl.htm.
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het Belgische mededingingsbeleid te moderniseren en verder in 

lijn te brengen met de Europese regelgeving.

4.6. De CREG in de cel ENOVER  

In samenwerking met de vertegenwoordigers van de 

gewestelijke regulatoren nam de CREG als waarnemer deel 

aan verschillende vergaderingen van de ad hoc werkgroep 

die binnen de cel ENOVER196 werd opgericht en belast is 

met de uitwerking van een ontwerp van samenwerkings-

akkoord tussen de Federale staat en de Gewesten over de 

voorwaarden voor de erkenning en de uitwisselbaarheid van 

groenestroomcertificaten.

4.7. Het Nationaal Comité voor de Energie

Het koninklijk besluit van 20 januari 2006199, dat de be-

voegdheden en opdrachten van het Nationaal Comité 

voor de Energie overdraagt aan de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven, herneemt in essentie het ontwerp van konink-

lijk besluit waarover het Directiecomité in 2005 een kritisch 

advies uitbracht. Dit advies werd in zoverre opgevolgd dat het 

advies van de Raad van State uiteindelijk niet bij hoogdrin-

gendheid werd gevraagd, dat het statuut van het personeel 

toegewezen aan de activiteiten van het secretariaat van het 

Nationaal Comité voor de Energie niet meer ter sprake komt 

en dat de formulering van de bevoegdheidsoverdracht ver-

beterd werd.

196 ENergie OVERleg Staat-Gewesten.
197 Jaarverslag 2005, deel 3, punt 5.1.
198 De wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van

28 december 2006) voorziet echter in de oprichting van een bijkomend fonds voor de
financiering van de prospectieve studie inzake de bevoorradingszekerheid op het vlak
van elektriciteit, die zal worden gefinancierd door de eindafnemers van de elektriciteits-
sector. 199 Belgisch Staatsblad van 31 januari 2006.

5.1. De federale bijdrage

Aangezien de nieuwe197 heffingswijze in de elektriciteits-

sector nu operationeel is, dienen de elektriciteitsleveran-

ciers op het einde van elk trimester het bedrag van de 

federale bijdrage dat ze hun klanten gedurende het vorige 

trimester hebben aangerekend in één daartoe voorzien 

fonds te storten.

Tezelfdertijd bezorgen ze de CREG een attest aan de hand 

waarvan deze de aldus gestorte bedragen kan verdelen on-

der de vijf198 specifieke fondsen, namelijk het CREG-fonds, 

het sociaal fonds voor energie, het denuclearisatiefonds, het 

fonds broeikasgassen en het fonds beschermde klanten. Ze 

vermelden daarin ook de voor de elk van deze fondsen toe-

gekende degressiviteit, waarmee eveneens het fonds fede-

rale bijdrage wordt gespijsd. Zoals bepaald in de elektrici-

teitswet, wordt deze degressiviteit gedekt door een heffing 

uit het fonds “bijzonder accijnsrecht op gasolie” beheerd 

5. De financiën van de CREG

door de FOD Financiën. Volgens een overeengekomen prin-

cipe van driemaandelijkse voorschotten stortte de Admini-

stratie van de Thesaurie eind december 2006 een voorschot 

van € 44.970.926 in het fonds federale bijdrage.

Per 31 december 2006 bedroeg het kastegoed van het fonds 

federale bijdrage € 28.582.304 waarvan € 785.876 overeen-

komt met onverdeelbare bedragen die voorzien zijn voor de 

dekking van de vrijstelling van de federale bijdrage verleend 

aan de Europese instellingen, en € 4.415 overeenkomt met 

diverse bedragen.

Op basis van de door de CREG ontvangen en geldig ver-

klaarde attesten bij het afsluiten van het boekjaar, zijn de 

elektriciteitsleveranciers nog € 1.924.582 verschuldigd en 

dient nog een aanvullend bedrag van € 2.465.105 opge-

vraagd te worden bij de FOD Financiën.

Bijgevolg blijft nog € 32.181.700 over, te verdelen onder de 

vijf specifieke fondsen, zoals weergegeven in tabel 14.

Tabel 14: Nog onder de vijf specifieke fondsen te verdelen bedragen voor 2006 (€)

Bron: CREG

CREG Sociaal fonds 

energie

Denuclearisatie Broeikasgassen Beschermde 

klanten

Totaal

Rechtstreekse bijdrage 1.328.014 4.212.399 7.881.729 3.819.664 4.384.431 21.626.237

Degressiviteit 631.658 1.948.342 3.937.306 1.912.073 2.126.084 10.555.463

Totaal 1.959.672 6.160.741 11.819.035 5.731.737 6.510.515 32.181.700
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Tabel 15: Tekort vastgesteld voor 2006 (€)

CREG Sociaal fonds energie Denuclearisatie Broeikasgassen Beschermde klanten

963.340 1.656.795 6.975.436 3.433.474 4.511.608

Bron: CREG

200 De wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van
28 december 2006) voorziet echter in de oprichting van een bijkomend fonds voor de
financiering van de prospectieve studie inzake de bevoorradingszekerheid op het vlak van
aardgas, die zal worden gefinancierd door de eindafnemers van de aardgassector.

201 Koninklijk besluit van 21 december 2005 tot vaststelling van de bedragen die bestemd
zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van
de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2006 (Belgisch Staatsblad van 9 januari 2006).

Het bedrag waarmee de elektriciteitssector de vijf fondsen 

spijst (via rechtstreekse bijdrage en degeressiviteit) ligt in to-

taal 12% lager dan verwacht. De weerslag van dit tekort op 

de verschillende fondsen wordt weergegeven in tabel 15.

De laattijdige betaling van de door de CREG geëiste de-

gressiviteit alsook het vastgestelde tekort hadden uiteenlo-

pende gevolgen voor het vermogen van de fondsen om de 

begunstigden te betalen.

Voor het gas heeft de heffingswijze van de federale bijdrage 

geen wettelijke wijziging ondergaan. De bedragen die door 

de CREG werden opgevraagd bij de leveringsvergunnings-

houders voor aardgas werden rechtstreeks gestort in de 

drie200 daartoe bestemde fondsen, namelijk het CREG-fonds, 

het sociaal fonds voor energie en het fonds beschermde 

klanten.

5.1.1. Het CREG-fonds

Het koninklijk besluit van 21 december 2005201 stelde de 

dekking van de totale werkingskosten van de CREG voor 

het jaar 2006 vast op € 13.055.813. Dit bedrag, dat voor 

69% wordt gedragen door de elektriciteitssector en voor 

31% door de aardgassector, wordt verdeeld onder het bud-

get van de CREG (€ 13.067.530) en het op peil brengen van 

de reserve (€ -11.717). In 2006 werd geen enkel bedrag op-

gevraagd voor de ombudsdienst. Nochtans is het bedrag 

van € 834.052 - dat tijdens het boekjaar 2005 ontvangen 

werd, maar ongebruikt bleef en vervolgens op verzoek van 

de Minister van Energie voorbehouden werd met het oog 

op de installatie en de werking van de voornoemde dienst - 

per 31 december 2006 nog altijd beschikbaar in de reke-

ningen van de CREG.

5.1.2. Het sociaal fonds voor energie

Voor het jaar 2006 was een totaal bedrag van € 45.999.969 

(€ 26.746.051 van de elektriciteitssector en € 19.253.918 

van de aardgassector) voorzien om de OCMW’s te helpen 

bij hun taak van begeleiding en financiële maatschappelijke 

steunverlening op het vlak van energie. Slechts € 25.089.256 

werd uiteindelijk in 2006 opgetekend in het elektriciteits-

fonds, terwijl een bedrag van € 19.412.613 werd opgetekend 

in het gasfonds. Naast de laatste schijf van 2005 

(€ 11.194.487), heeft het kastegoed het slechts mogelijk 

gemaakt om de OCMW’s € 29.253.054 uit te keren van de 

€ 34.564.804 die hen in 2006 verschuldigd was.

De regularisatie van wat de aardgasleveranciers te veel in-

den op de afnamen van 2005 bedraagt € 2.081.896, waar 

nog de in 2006 geïnde bedragen bijkomen. Ze zullen ver-

rekend worden in de op te vragen bedragen en in aanmer-

king genomen worden bij de berekening van de volgende 

eenheidstoeslagen.

De belegging van deze bedragen bij de Nationale Bank van 

België bracht, in afwachting van hun besteding, €10.346 aan 

interesten op. Per 31 december 2006 bereikte het globale 

beschikbare bedrag van het fonds € 18.840.247, met inbe-

grip van interesten en nog te verdelen bedragen van het 

fonds federale bijdrage.

5.1.3. Het denuclearisatiefonds

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale 

bijdragen aangerekend door de elektriciteitssector en dat 

bestemd is voor de financiering van de nucleaire passiva 

BP1 en BP2, zou € 55.000.000 voor het jaar 2006 moeten 

bedragen. Behalve de betaling van de laatste schijf van 2005 

(€ 13.750.000), kon de CREG N.I.R.A.S. slechts € 36.205.000 

overmaken van de verschuldigde € 41.250.000 die het 

in 2006 had moeten ontvangen om zijn denuclearisatie-

opdracht te vervullen.

Per 31 december 2006 bereikte het globale bedrag van het 

fonds € 11.819.564, met inbegrip van nog te verdelen bedra-

gen van het fonds federale bijdrage.

5.1.4. Het fonds broeikasgassen

Dit fonds, dat voor het jaar 2006 € 26.651.726 had moeten be-

dragen, wordt uitsluitend gespijsd door de federale bijdragen 

aangerekend door de elektriciteitssector. Slechts € 23.218.252 

werd echter in het fonds opgetekend, waarvan € 2.300.000 

door de CREG gestort werd in het organiek begrotingsfonds 

van de FOD Leefmilieu, dat bestemd is voor de jaarlijkse finan-

ciering van het federaal beleid ter reductie van de emissies van 

broeikasgassen.
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Het fonds broeikasgassen gaf tevens om de drie maanden een 

voorschot van € 2.887.500, overeenstemmend met de btw die 

N.I.R.A.S. elk trimester van 2006 verschuldigd was. De Admini-

stratie van de Thesaurie betaalde het fonds deze voorschotten 

volledig terug.

De belegging bij de Nationale Bank van België van deze bedra-

gen, bracht, in afwachting van hun besteding, € 1.457.090 aan 

interesten op. Per 31 december 2006 bereikte het globale be-

drag van het fonds € 84.320.698, met inbegrip van interesten 

en nog te verdelen bedragen van het fonds federale bijdrage.

Het bedrag van € 10.000.000 bepaald door het koninklijk 

besluit van 28 oktober 2004202, verhoogd met € 254.375 aan 

interesten, werd specifiek toegewezen aan het fonds Kyoto 

Joint Implementation/Clean Development Mechanism (JI/

CDM) voor de financiering van projecten ter reductie van de 

emissies van broeikasgassen in het buitenland, wat België in 

staat stelde emissiequota te verwerven met het oog op het 

bereiken van zijn doelstellingen in het kader van het Kyoto-

protocol. In 2006 werden verschillende projecten gefinancierd 

voor een totaal bedrag van € 152.003.

Voor het Kyoto-fonds bracht de belegging van deze bedragen 

bij de Nationale Bank van België, in afwachting van hun beste-

ding, € 224.825 aan interesten op. Per 31 december 2006 be-

reikte het globale bedrag van het fonds € 10.327.197, interesten 

inbegrepen.

5.1.5. Het fonds beschermde klanten

Dit fonds, opgericht ten gunste van de residentieel be-

schermde klanten, had voor het jaar 2006 een bedrag van 

€ 31.220.000 voor de elektriciteitssector en € 16.460.000 

voor de aardgassector203 moeten bereiken. Slechts 

€ 26.708.392 werd uiteindelijk in 2006 opgetekend in 

het elektriciteitsfonds, terwijl het voorziene bedrag van 

€ 16.460.000 voor het gasfonds wel werd opgetekend. De 

regularisatie van wat de aardgasleveranciers te veel inden 

op de afnamen van 2005 bedraagt € 217.799, waar nog de 

bedragen bijkomen die in 2006 werden opgetekend voor het 

gasfonds. Ze zullen verrekend worden in de op te vragen 

bedragen en in aanmerking genomen worden bij de bereke-

ning van de volgende eenheidstoeslagen. Al deze bedragen 

komen bij de bedragen van € 15.728.986 en € 3.529.280 die 

per 31 december 2005 beschikbaar waren, respectievelijk 

voor elektriciteit en aardgas.

De inwerkingstelling van de nadere regels voor terugbeta-

ling aan de elektriciteits- en gasbedrijven die residentieel 

beschermde klanten tegen sociale maximumprijzen hebben 

bevoorraad, werd dit jaar verdergezet. Bedragen van respec-

tievelijk € 9.838.320 en € 5.557.314 voor de elektriciteits- en 

de aardgasleveranciers werden hen in 2006 teruggestort en 

bijkomende aanvragen tot terugbetaling van respectievelijk 

€ 2.768.230 en € 1.361.549 wachten op hun geldigverkla-

ring. Ten slotte zijn sommige terugbetalingsaanvragen met 

betrekking tot 2004 en 2005 nog niet overgemaakt aan de 

CREG.

De belegging bij de Nationale Bank van België van de be-

dragen bracht, in afwachting van de besteding van het elek-

triciteits- en het gasfonds, respectievelijk € 397.356 en € 

160.434 aan interesten op. Per 31 december 2006 bereik-

ten de globale bedragen van beide fondsen respectievelijk 

€ 32.996.414 en € 14.810.198 voor elektriciteit en gas, met 

inbegrip van interesten en nog te verdelen bedragen van het 

fonds federale bijdrage.

5.1.6. Het fonds ter compensatie van de 
inkomstenderving van de gemeenten

Eveneens beheerd door de CREG maar onafhankelijk van 

de vorige fondsen, heeft dit fonds de compensatie van het 

inkomstenverlies van de gemeenten ingevolge de liberalise-

ring van de elektriciteitsmarkt tot doel. 

Het wordt gespijsd door de distributienetbeheerders 

voor elektriciteit. In 2006 werd het fonds aangevuld met 

€ 161.424.993 en werden voorschotten van respectievelijk 

€ 40.185.281 en € 118.913.896 aan de begunstigde ge-

meenten gestort om hun inkomstenderving van 2005 en 

2006 te compenseren.

Sinds 2005 wordt jaarlijks een bedrag van € 2.000.000 gere-

serveerd voor het dekken van de kosten die de leveranciers 

elk jaar maken in het kader van de heffing van deze “federa-

le bijdrage”. Overeenkomstig de wet hebben de leveranciers 

binnen de gestelde termijn schuldvorderingen ingediend die 

door de CREG geldig verklaard werden voor een totaal be-

drag van € 275.099. Het ongebruikte saldo zal in 2007 on-

der de gemeenten herverdeeld worden in het raam van de 

jaarlijks voorziene regulariseringen. Aangezien de door de 

distributienetbeheerders aan de CREG betaalde bedragen 

inderdaad overeenkomen met driemaandelijkse voorschot-

ten berekend op basis van de raming van de jaarlijks aange-

rekende hoeveelheid energie, voorziet de elektriciteitswet 

in een jaarlijks regularisatiemechanisme met betrekking tot 

deze voorschotten. In 2006 vond er een netto regularisatie 

plaats van € 1.776.717 in hun voordeel betreffende het jaar 

2004.

202 Koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van
het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van
broeikasgassen (Belgisch Staatsblad van 21 januari 2005). Het koninklijk besluit van
27 december 2006 tot wijziging van voornoemd koninklijk besluit van 28 oktober 2004
(Belgisch Staatsblad van 29 december 2006) voorziet in een bijkomende specifieke
toewijzing van € 50.000.000 vanaf 1 januari 2007.

203 Koninklijk besluit van 8 mei 2006 tot vaststelling van de bedragen voor 2006 van de fond-
sen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepas-
sing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde
residentiële afnemers (Belgisch Staatsblad van 18 mei 2006).
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In 2006 bracht de belegging van deze bedragen bij de 

Nationale Bank van België, in afwachting van hun besteding, 

voor € 88.984 aan interesten op. Deze komen bij de € 638.760 

die al beschikbaar waren per 31 december 2005. Overeen-

komstig de wet dienden de leveranciers een aanvraag 

tot terugbetaling van hun prefinancieringskosten voor de 

periode van augustus 2005 tot juli 2006 in. Er werd hen een 

bedrag van € 553.806 terugbetaald. Het saldo blijft beschik-

baar op de rekening.

Per 31 december 2006 bereikte het globale bedrag van het 

fonds € 3.447.939, interesten inbegrepen.

5.2. De rekeningen 2006

Het totaal van de lasten van de werkingskosten van de CREG 

voor het boekjaar 2006 bedraagt € 12.262.142,70, wat over-

eenkomt met 93,8% van het budget voorzien in het koninklijk 

besluit van 21 december 2005. Dit bedrag komt echter over-

een met 98,1% van de werkelijk verwezenlijkte opbrengsten 

tijdens het boekjaar 2006. De advocatenkosten met betrek-

king tot de beroepen ingediend tegen de beslissingen van de 

CREG vertegenwoordigen op zich alleen € 405.313.

De te veel geïnde toeslag (€ 272.609) die de aardgasleveran-

ciers in 2005 effectief van hun afnemers terugkregen, werd 

geregulariseerd in 2006. Deze regularisatie vult de opbreng-

sten aan met betrekking tot het deel van de bijdrage voorzien 

om de werkingskosten van de CREG te dekken. Het bedrag 

van deze overtollige opbrengsten die in 2006 door de aard-

gasleveranciers werden vrijgemaakt, was echter nog niet ge-

kend op 31 december 2006.

De regularisatie van het in de rekeningen van de CREG per 

31 december 2005 vastgestelde te veel geïnde (€ 1.403.341) 

alsook de aanpassing van de reserve voor de ombudsdienst, 

die uit de schoot van de CREG verdwijnt (€ 124.808), werd 

uitgevoerd ten gunste van de elektriciteitssector (door een 

storting in het fonds federale bijdrage) en de aardgassector.

De provisie bestemd voor de gedeeltelijke dekking van de 

contractuele vertrekvergoedingen van de directeurs waarvan 

het mandaat per 10 januari 2006 afliep, bleef behouden en 

het bedrag ervan werd aangepast als gevolg van de onzeker-

heid die op de datum van afsluiten van de rekeningen bleef 

bestaan met betrekking tot de samenstelling van het Directie-

comité.

Zodoende is, voor het boekjaar 2006, het overschot van de 

opbrengsten tegenover de reële lasten van de CREG, dat 

in totaal € 241.098,79 bedraagt, opgesplitst in een tekort204

van € 321.731,75 voor elektriciteit en een overschot van 

€ 562.830,54 voor aardgas. Bijgevolg zal met deze elemen-

ten rekening worden gehouden bij de eerstvolgende bere-

kening van de toeslagen en zal een regularisatie doorge-

voerd worden.

204 Zoals bepaald door artikel 11, §3, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003, wordt het
tekort aan bijdragen door de elektriciteitssector gecompenseerd door een afname van de
reserve.
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 Tabel 16: Resultatenrekening per 31 december 2006 (€)

RUBRIEK BESCHRIJVING 2006 2005

Personeel Bezoldigingen en lasten
Dotatie voorzieningen voor vergoedingen bij vertrek directeurs
Dotatie voorzieningen vakantiegeld
Uitzendkrachten
Aanwervingskosten
Opleidingen, seminaries
Leasingwagens personeel
Belasting over de Toegevoegde Waarde

8.563.515,76
454.000,00
-15.299,91

7.094,01
99.609,15
71.387,98

236.674,62
68.515,54

8.140.597,14
145.000,00

76.986,92
0,00

31.059,01
53.407,74

220.455,89
47.635,47

Subtotaal 9.485.497,15 8.715.142,17

Instanties Vergoedingen Algemene Raad (presentiegeld en diverse 
onkosten)

73.778,87 105.357,84

Subtotaal 73.778,87 105.357,84

Subtotaal “Personeelskosten” 9.559.276,02 8.820.500,01

Externe experts Externe studies
Communicatiedienst
Vertalers, Revisor, Advocaten, Sociaal Secretariaat,…
Geschillenkamer

287.477,36
32.518,16

517.072,80
0,00

513.684,81
37.196,87

309.125,47
0,00

Subtotaal 837.068,32 860.007,15

Werking Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten
Huur parkeerruimten
Onderhoud lokalen en veiligheid
Onderhoud materiaal
Documentatie
Telefoon, post, internet
Kantoorbenodigdheden
Vergaderings- en representatiekosten
Reiskosten (incl. naar het buitenland)
Lidgeld aan verenigingen
Verzekeringen, taksen en diverse kosten
Belasting over de Toegevoegde Waarde

869.182,17
63.548,75

118.844,47
34.774,97
92.661,36
54.509,93
62.542,56
89.222,93
31.275,17
33.764,60

127.028,77
157.688,40

836.779,80
56.871,07

104.802,75
35.092,92
80.029,15
66.778,14
49.222,06
86.460,66
37.127,95

24.744,91
121.132,57
170.481,25

Subtotaal 1.735.044,08 1.669.523,23

Afschrijvingen Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen op leasing

111.445,89
12.988,42

145.813,72
36.201,15

Subtotaal 124.434,31 182.014,87

Financiële lasten Financiële lasten op leasing en leningen
Andere

3.258,15
3.061,82

3.799,88
3.133,45

Subtotaal 6.319,97 6.933,33

Subtotaal “Werkingskosten” 2.702.866,68 2.718.478,58

Ombudsdienst 0,00 832.054,00

TOTAAL VAN DE LASTEN 12.262.142,70 12.371.032,59

Opbrengsten Toeslagen werkingskosten 
Regularisatie ELIA 
Regularisatie Gasleveranciers dienstjaar 2005
Regularisatie CREG dienstjaar 2006
Diverse bijdragen

12.104.158,62
0,00

272.608,54
- 241.098,79

10.077,57

13.145.640,01
84.018,50

419.059,17
- 1.403.341,28

11.478,92

Subtotaal 12.145.745,94 12.256.855,32

Financiële 
opbrengsten

Opbrengsten van vlottende activa
Overige financiële opbrengsten

97.269,94
2,88

94.248,60
0,11

Subtotaal 97.272,82 94.248,71

Uitzonderlijke opbrengsten Overige uitzonderlijke opbrengsten 19.123,94 19.928,56

Subtotaal 19.123,94 19.928,56

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 12.262.142,70 12.371.032,59

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0,00 0,00
Bron: CREG
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 Tabel 17: Balans per 31 december 2006 (€)

ACTIVA 2006 2005

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa
Informatica- en telefoonmateriaal 
Kantoormeubilair en decoratie 
Inrichting van het gebouw

194.239,64
33.765,14
40.383,11

120.091,39

280.995,60
70.774,23
70.180,34

140.041,03

Leasing
Materiaal in leasing

44.568,65
44.568,65

57.604,71
57.604,71

Financiële vaste activa
Diverse borgstellingen

344,42
344,42

344,42
344,42

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

6.034.657,42
816.019,23

5.218.638,19

1.017.000,66
210.026,42
806.974,24

Geldbeleggingen en beschikbare waarden
Fonds federale bijdrage
CREG fonds en ombudsdienst
Sociaal fonds voor energie
Fonds broeikasgassen
Denuclearisatiefonds
Kyoto-fonds JI/CDM
Fonds beschermde klanten elektriciteit
Fonds beschermde klanten gas
Fonds gemeenten
Kassen

177.867.544,39
28.582.303,92
4.639.343,22

11.439.563,07
78.485.374,47

529,29
10.310.820,42
26.457.052,02
14.508.552,52
3.443.146,58

858,88

128.031.929,58
0,00

7.376.826,23
12.473.101,38
71.914.880,73
13.750.000,00

0,00
15.723.960,22
3.156.386,29
3.635.707,45

1.067,28

Regularisatierekeningen 962.557,98 794.794,21

TOTAAL ACTIVA 185.103.912,50 130.182.669,18

PASSIVA  2006 2005

EIGEN VERMOGEN

Overgedragen winst
Voorzieningen
Arbeidsovereenkomsten directeurs

1.314.221,78
964.000,00
964.000,00

1.314.221,78
510.000,00
510.000,00

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Sectoriële reserve CREG
Leasingschulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Sectoriële reserve ombudsdienst
Handelsschulden
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Diverse schulden (Sociaal fonds voor energie)
Diverse schulden (Fonds broeikasgassen)
Diverse schulden (Denuclearisatiefonds)
Diverse schulden (Kyoto-fonds JI/CDM)
Diverse schulden (Fonds beschermde klanten elektriciteit)
Diverse schulden (Fonds beschermde klanten gas)
Diverse schulden (Fonds gemeenten)
Diverse schulden (Ombudsdienst)
Regularisatierekeningen

1.591.025,56
1.560.364,47

30.661,09
181.230.231,11

13.907,56
0,00

1.797.810,18
2.024.201,33

18.840.246,81
84.320.698,27
11.819.564,44
10.327.197,09

32.996.414,32
14.810.198,27

3.447.939,16
832.054,00

4.433,73

1.891.606,66
1.847.038,01

44.568,65
126.466.840,74

13.036,06
124.808,00

2.250.773,92
1.960.109,51

12.693.676,33
71.945.356,98
13.750.000,00

0,00
15.728.985,85
3.529.279,64
3.638.760,45

832.054,00
0,00

TOTAAL PASSIVA 185.103.912,50 130.182.669,18
Bron: CREG
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Overeenkomstig de opdracht die ons werd toevertrouwd door 

het directiecomité krachtens artikel 9, §1 van het koninklijk be-

sluit van 10 oktober 2001 (tot goedkeuring van het huishoude-

lijk reglement), hebben wij de eer U verslag uit te brengen over 

de rekeningen over het voorbije boekjaar. Dit verslag omvat 

ons oordeel over het getrouwe beeld van de rekeningen even-

als de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de rekeningen zonder voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de rekeningen van de 

Commissie over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, 

opgesteld op basis van de waarderingsregels aangenomen door 

het directiecomité. Deze rekeningen zijn samengevat in een 

staat van activa en passiva, waarvan het totaal € 185.103.913 

bedraagt, en in een resultatenrekening, waarvan het saldo € 0 

bedraagt, overeenkomstig koninklijke besluiten van 24 maart 

2003 betreffende de financiering van de Commissie, en het to-

taal van opbrengsten en lasten € 12.262.143 bedraagt.

Het opstellen van de rekeningen valt onder de verantwoor-

delijkheid van het directiecomité. Deze verantwoordelijkheid 

omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand 

houden van een interne controle met betrekking tot het op-

stellen van de rekeningen die geen afwijkingen van materieel 

belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, 

bevatten; het kiezen en toepassen van geschikte waarde-

ringsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen 

die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze re-

keningen te uiten op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle uitgevoerd volgens de in België geldende 

controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze 

controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een re-

delijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de rekenin-

gen geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 

fraude of van het maken van fouten, bevatten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij re-

kening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige 

organisatie van de Commissie, alsook met haar procedures van 

interne controle. Wij hebben van het directiecomité en van de 

verantwoordelijken van de Commissie de voor onze controles 

vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben 

op basis van steekproeven de verantwoording van de bedra-

gen opgenomen in de rekeningen onderzocht. Wij hebben de 

gegrondheid van de waarderingsregels en de redelijkheid van 

de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door 

de Commissie beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werk-

zaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen 

van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva afge-

sloten op 31 december 2006 evenals de resultatenrekening 

voor het boekjaar 2006, een getrouw beeld van het vermo-

gen, de financiële toestand en de resultaten van de Com-

missie, op basis van de waarderingsregels aangenomen 

door het directiecomité. 

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen 

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende ver-

meldingen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draag-

wijdte van onze verklaring over de rekeningen te wijzigen:

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt be-

lang, wordt de boekhouding gevoerd overeenkomstig de 

algemene regels van de wet van 17 juli 1975 op de boek-

houding van de ondernemingen.

• Zoals vermeld in het jaarverslag opgesteld door het directie-

comité, was het bedrag van de regularisatie voor het boek-

jaar 2006 tussen de gasleveranciers en de Commissie, te 

berekenen overeenkomstig artikel 5, §2 van het koninklijke 

besluit van 24 maart 2003 betreffende de financiering van 

de Commissie door de aardgasmarkt, ongekend op de da-

tum waarop de rekeningen per 31 december 2006 van de 

Commissie werden vastgesteld en kon het dus niet in aan-

merking genomen worden. De regularisatie in verband met 

het vorige boekjaar werd integendeel geboekt. 

• Wij verwijzen ook naar het jaarverslag opgesteld door het 

directiecomité, waarin melding wordt gemaakt van het be-

houd van de provisie (waarvan het bedrag geactualiseerd 

is) bestemd om de vertrekvergoedingen van de leden van 

het directiecomité te dekken, waarvan het mandaat op 10 

januari 2006 een einde nam. Het behoud van deze provisie 

resulteert uit de onzekerheid, op de afsluitingsdatum van 

de rekeningen, over de samenstelling van het toekomstige 

directiecomité.

• Wij hebben geen enkele overtreding van de “elektriciteits- 

en gaswetten” of hun uitvoeringsbesluiten vastgesteld, 

voor wat betreft de verrichtingen die uit de rekeningen van 

de commissie blijken.

André KILESSE 

Bedrijfsrevisor 

Battice, 15 februari 2007

5.3. Het verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006
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6. De lijst van akten van de CREG in de loop 
van het jaar 2006

• Vertrouwelijk

TE2005-01
23.03.2006

Verslag betreffende de transmissienettarieven bedoeld in artikel 12, §1, van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met betrekking tot het 

exploitatiejaar 2005

TE2005-02
16.03.2006

Verslag over de distributienettarieven, bedoeld in artikel 12, §1, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met betrekking tot het exploitatiejaar 

2005 

TG2005
16.03.2006

Verslag over de tarieven voor de aansluiting op het aardgasvervoersnet en de distributie-

netten en het gebruik ervan, evenals over de tarieven voor de ondersteunende diensten, 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005

(B)136/26 tot (B)136/32
16.03.2006  21.12.2006

• IMEA: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploitatiejaar 

2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast 

tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en 

het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)137/26 tot (B)137/32
16.03.2006  21.12.2006

• IMEWO: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploitatie-

jaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)138/26 tot (B)138/32
16.03.2006  21.12.2006

• IVEKA: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploitatiejaar 

2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast 

tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en 

het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)139/23 tot (B)139/26
28.09.2006  21.12.2006

• PBE: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)140/23 tot (B)140/26
28.09.2006  21.12.2006

• WVEM: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarie-

ven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)141/26 tot (B)141/32
16.03.2006  21.12.2006

• IVERLEK: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploita-

tiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)142/19 tot (B)142/22
28.09.2006  21.12.2006

• EV/GHA: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de ta-

rieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)143/26 tot (B)143/32
16.03.2006  21.12.2006

• GASELWEST: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het ex-

ploitatiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007

(B)144/26 tot (B)144/33
28.09.2006  21.12.2006

• INTER-ENERGA: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit 

de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring 

van het tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 

2007
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(B)145/26 tot (B)145/32
16.03.2006  21.12.2006

• INTERGEM: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploita-

tiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)146/15 tot (B)146/17 
en (B)146/24
28.09.2006  21.12.2006

• IVEG: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)147/26 tot (B)147/32
16.03.2006  21.12.2006

• SIBELGAS NOORD: beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het 

exploitatiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)150/21 tot (B)150/27
23.03.2006  21.12.2006

• SIMOGEL: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, 

des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’existence 

d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 

2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)151/21 tot (B)151/27
23.03.2006  21.12.2006

• IEH: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, des 

tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’existence d’un 

bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 

2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)152/21 tot (B)152/27
23.03.2006  21.12.2006

• SEDILEC: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, 

des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’existence 

d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 

2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)153/21 tot (B)153/27
23.03.2006  21.12.2006

• INTEREST: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, 

des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’existence 

d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 

2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)154/21 tot (B)154/27
23.03.2006  21.12.2006

• INTERMOSANE: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renou-

velable, des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de 

l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 

d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée 

du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)155/21 tot (B)155/27
23.03.2005  21.12.2006

• IDEG: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, 

des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination d’un bonus ou 

d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 2005 et à la 

demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget pour l’exercice 

d’exploitation 2007 

(B)156/21 tot (B)156/27
23.03.2006  21.12.2006

• INTERLUX: décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renou-

velable, des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de 

l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 

d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée 

du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)159/21 tot (B)159/23 
en (B)140/21
28.09.2006  21.12.2006

• AGEM: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007

• Vertrouwelijk      
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(B)160/22 tot (B)160/25
28.09.2006  21.12.2006

• ALE: décisions relatives à la détermination d’un boni ou d’un mali résultant des tarifs ap-

pliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition 

tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget pour l’exercice 

d’exploitation 2007 

(B)161/22 tot (B)161/25
28.09.2006  21.12.2006

• AIESH: décisions relatives à la détermination d’un boni ou d’un mali résultant des tarifs ap-

pliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition 

tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget pour l’exercice 

d’exploitation 2007 

(B)165/19 tot (B)165/22
28.09.2006  21.12.2006

• SIBELGA: décisions relatives à la détermination de l’existence d’un boni ou d’un mali résul-

tant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation 

de la proposition tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)171/23 tot (B)171/26
28.09.2006  21.12.2006

• AIEG: décisions relatives à la détermination de l’existence d’un boni ou d’un mali résultant 

des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la 

proposition tarifaire, accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)190/22 tot (B)190/28
09.03.2006  21.12.2006

• ELIA SYSTEM OPERATOR: décisions relatives au renouvellement des tarifs provisoires 

pour la période allant du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre 2006 et du 

1er octobre au 31 décembre 2006, à la constatation d’un boni ou d’un mali résultant des 

tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation 

de la proposition tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)204/21 tot (B)204/24
28.09.2006  21.12.2006

• REGIE DE L’ELECTRICITE DE LA VILLE DE WAVRE: décisions relatives à la détermination 

d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 

2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la proposition tarifaire 

adaptée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)211/17 tot (B)211/19 
en (B)212/13
28.09.2006  21.12.2006

• DNB BRUSSELS AIRPORT: beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus re-

sulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot 

goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het 

exploitatiejaar 2007 

(B)060914-CDC-223
14.09.2006

Beslissing over de rol van de CVA Distrigas&C° in verband met de aardgasdoorvoer in Bel-

gië en de toegang tot de hub van Zeebrugge

(B)448/2 tot (B)448/3
01.06.2006  07.12.2006

Décisions relatives à la demande d’approbation du code du réseau de la S.A. FLUXYS 

LNG

(B)458/2 tot (B)458/4
16.03.2006  07.09.2006

• GASELWEST: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en 

met 30 juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 

2006 

(B)459/2 tot (B)459/4
16.03.2006  07.09.2006

• IGAO: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 30 juni, 

van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

(B)460/2 tot (B)460/4
16.03.2006  07.09.2006

• IMEWO: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 

30 juni, van 1 juli tot en met 30 september 2006 en van 1 oktober tot en met 31 december 

2006 

(B)461/2 tot (B)461/4
16.03.2006  07.09.2006

• INTERGEM: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 

30 juni, van 1 juli tot en met 30 september 2006 en van 1 oktober tot en met 31 december 

2006 

(B)462/2 tot (B)462/4
16.03.2006  07.09.2006

• IVEKA: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 30 juni, 

van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

(B)463/2 tot (B)463/4
16.03.2006  07.09.2006

• IVERLEK: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 

30 juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

(B)464/2 tot (B)464/4
16.03.2006  07.09.2006

• SIBELGAS: beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 

30 juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

• Vertrouwelijk        
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(B)465/2 tot (B)465/4
16.03.2006  07.09.2006

• IDEG: décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 juin, 

du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006

(B)466/2 tot (B)466/4
16.03.2006  07.09.2006

• IGH: décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 juin, du 

1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)467/2 tot (B)467/4
16.03.2006  07.09.2006

• INTERLUX: décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 

30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)468/2 tot (B)468/4
16.03.2006  07.09.2006

• SEDILEC: décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 

30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)469/2 tot (B)469/4
16.03.2006  07.09.2006

• SIMOGEL: décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 

30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)474/2 tot (B)474/4
16.03.2006  07.09.2006

• ALG: décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 juin, du 

1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(F)060515-CDC-479
15.05.2006

Studie over het rapport “Structure and Functioning of the Electricity Market in Belgium in a 

European Perspective” van oktober 2004 opgesteld door London Economics

(B)481/2 tot (B)481/4
23.03.2006  14.12.2006

Beslissingen over de vraag tot goedkeuring van de aangepaste netwerkcode van de 

N.V. FLUXYS

(A)060117-CDC-504 
17.01.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour la modification du poste Warnant-Dreye - Barrage à Villers-le-Bouillet 

(A)060117-CDC-505
17.01.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Gent - Taminco 

(A)060117-CDC-506
17.01.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-

port pour la transformation de la station de détente de gaz naturel à Herve (Battice) 

(A)060117-CDC-507
17.01.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Brakel - Haaltert 

(E)060126-CDC-508
26.01.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant la rénovation de l’unité 

TGV1 de la centrale d’Angleur par SPE S.A. 

(A)060209-CDC-509
09.02.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Izegem (Noordkaai – Zuidkaai) 

(A)060209-CDC-510
09.02.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-

port pour la transformation de la station de régulation de gaz naturel à Anderlecht (De Lo) 

(A)060209-CDC-511
09.02.2006

• Advies over de kandidatuur voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder in de raad van 

bestuur van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

(F)060518-CDC-512
18.05.2006

• Studie over de verschillende componenten van de aardgasprijs in België en de mogelijkhe-

den tot verlaging 

(B)513 tot (B)513/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de coöperatieve intercom-

munale vereniging GASELWEST aan de CREG moet verstrekken met het oog op de con-

trole van de tarieven van het jaar 2005 

(B)514 tot (B)514/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ver-

eniging IGAO aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)515 tot (B)515/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vereni-

ging IMEWO aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)516 tot (B)516/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ver-

eniging INTERGEM aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de 

tarieven van het jaar 2005 

• Vertrouwelijk         
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(B)517 tot (B)517/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ver-

eniging IVEKA aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)518 tot (B)518/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vereni-

ging IVERLEK aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)519 tot (B)519/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de CVBA SIBELGAS aan de 

CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven van het jaar 2005 

(B)520 tot (B)520/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée IDEG doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)521 tot (B)521/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée IGH doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)522 tot (B)522/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée INTERLUX doit fournir à la CREG dans l’optique du 

contrôle des tarifs de l’année 2005 

(B)523 tot (B)523/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée SEDILEC doit fournir à la CREG dans l’optique du con-

trôle des tarifs de l’année 2005 

(B)524 tot (B)524/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée SIMOGEL doit fournir à la CREG dans l’optique du 

contrôle des tarifs de l’année 2005 

(B)525 tot (B)525/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée SIBELGA doit fournir à la CREG dans l’optique du con-

trôle des tarifs de l’année 2005 

(B)526 tot (B)526/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ver-

eniging INTER-ENERGA aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de 

tarieven van het jaar 2005 

(B)527 tot (B)527/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ver-

eniging IVEG aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)528 tot (B)528/1
21.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ver-

eniging WVEM aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)529 tot (B)529/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société 

coopérative à responsabilité limitée ALG doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)530 tot (B)530/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die INTERGAS aan de CREG 

moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven van het jaar 2005 

(B)531 tot (B)531/1
07.09.2006  19.10.2006

• Décisions relatives aux observations, aux rapports et informations que la SA FLUXYS doit 

fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs de l’année 2005 

(B)532 tot (B)532/1
07.09.2006  19.10.2006

• Décisions relatives aux observations, aux rapports et informations que la SA FLUXYS LNG 

doit fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs de l’année 2005 

(A)060302-CDC-533
02.03.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour le détournement de la canalisation DN100 HP Gosselies – Caterpillar à hau-

teur du croisement de la RN5 

(F)060306-CDC-534
06.03.2006

Studie over de geplande concentratie tussen Gaz de France en Suez

(E)060309-CDC-535
09.03.2006

• Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een 

STEG-eenheid van 400 MW door de N.V. T-POWER te Tessenderlo 

• Vertrouwelijk     
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(A)060309-CDC-536
09.03.2006

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Merril 

Lynch Commodities (Europe) Ltd. 

(F)060309-CDC-537
09.03.2006

• Studie over de impact van het systeem van CO
2
-emissierechten op de elektriciteitsprijs

(E)060323-CDC-538
23.03.2006

• Voorstel betreffende de aanvraag door de Tijdelijke Handelsvennootschap Electrawinds 

– Depret – WE Power – Aspiravi van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie 

van een offshore windmolenpark in de Noordzee 

(A)060323-CDC-539
23.03.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Evergem – ontspanning 

(A)060330-CDC-540
30.03.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN200 HP Trois-Ponts Basse-Bodeux (Station1 – Station2), un nœud 

de vannes triangulaire à Trois-Ponts (Station 1) et une station de détente 66,2/14,7 bar à 

Trois-Ponts (Station 2) 

(A)060504-CDC-542
04.05.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Winksele – compressie 

(A)060504-CDC-543
04.05.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Zelzate – Beveren (Kallo) 

(E)060516-CDC-544
16.05.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant la modification de 

l’unité 1 de la centrale d’Amercoeur 

(B)060511-CDC-545
11.05.2006

Beslissing betreffende de wijzigingen van de algemene voorwaarden vervat in artikel 1, arti-

kel 11.5 en bijlagen 1, 2 en 5 van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden 

door de netbeheerder aan de netgebruikers

(F)060516-CDC-546
16.05.2006

• Studie over de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten in het kader van 

de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt 

(F)060515-CDC-547
15.05.2006

• Studie over de noodzakelijke regulering voor het realiseren van mogelijke tariefdalingen bin-

nen de diverse tariefcomponenten voor elektriciteit

(A)060524-CDC-548
24.05.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Genk (Langerlo) – ontspanning 

(A)060524-CDC-549
24.05.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour la construction d’un poste de filtres à Beloeil (Quevaucamps) 

(A)060524-CDC-550
24.05.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour le détournement à La Louvière de la canalisation DN150 Houdeng-Goegnies 

– La Louvière 

(E)060615-CDC-551
15.06.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à GASELYS 

(B)060825-CDC-552
25.08.2006

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Ope-

rator betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor het toekennen, 

aan de toegangsverantwoordelijken, van de beschikbare dagcapaciteit op de koppelverbin-

dingen Frankrijk-België en België-Nederland via impliciete veilingen

(B)060831-CDC-553
31.08.2006

• Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van 

het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2007

(F)060719-CREG-554
19.07.2006

Studie betreffende de noodzakelijke maatregelen om de werking en de liquiditeit van de 

hub van Zeebrugge te verbeteren

(A)060719-CDC-555
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallaties Zandhoven – Ranst (Maas en Moor), Ranst-Ontspanning 

– Ranst (Maas en Moor) en Ranst (Maas en Moor)-Station 

(A)060719-CDC-556
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Beveren (Kallo) – Belgomilk 

(A)060719-CDC-557
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Beveren (Kallo) – EBL (Op De Beeck) 

• Vertrouwelijk        
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(A)060719-CDC-558
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Zelzate (Rosteyne) – Station, DN900 HD Wachtebeke – 

Zelzate (Rosteyne)1, DN900 HD Wachtebeke – Zelzate(Rosteyne)2 

(A)060719-CDC-559
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallaties Wuustwezel (Platform B) – Hoogstraten (Platform C) en 

Wuustwezel (Platform B – Centraal Station) 

(B)060825-CDC-560
25.08.2006

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System 

Operator betreffende de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan 

de toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding Frankrijk-België

(A)060825-CDC-561
25.08.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel aan de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Sint-Martens-Bodegem – Merelbeke 

(A)060825-CDC-562
25.08.2006

• Advies over het behoud van een individuele leveringsvergunning voor aardgas door 

SPE NV 

(A)060831-CDC-563
31.08.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour une station de détente et de comptage 66,2/14,7 bar à Oreye – Station 

(B)060907-CDC-564
07.09.2006

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System 

Operator betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning 

van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding 

België-Nederland

(B)565/1 tot (B)565/3
14.09.2006  21.12.2006

Décisions relatives à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la 

S.A. FLUXYS, relatif à ses activités d’acheminement et de stockage, pour la période 2007-

2008

(F)060928-CDC-566
28.09.2006

Studie over het voorstel van een heffing op verouderde elektriciteitscentrales

(C)060928-CDC-567
28.09.06

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 be-

treffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarie-

ven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende 

diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de 

beheerders van de distributienetten voor elektriciteit

(C)061005-CDC-568
05.10.2006

• Voorstel van koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van 

en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstruc-

tuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake 

het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing 

door de beheerder van het nationaal transmissienet

(B)061019-CDC-569
19.10.2006

• Beslissing over de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking 

te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel 

alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de 

productie-installaties van het offshore-windturbinepark op de Thorntonbank 

(B)061019-CDC-570
19.10.2006

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator 

betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van 

de beschikbare dagcapaciteit aan de toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding 

België-Nederland ingeval van onbeschikbaarheid van de marktkoppeling

(A)061019-CDC-571
19.10.2006

• Advies over het ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maxi-

mumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële klan-

ten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

(F)061019-CDC-572
19.10.2006

• Studie over de overdracht van de transitactiviteiten van Distrigas&C° aan Fluxys

(B)061026-CDC-573
26.10.2006

• Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toe-

gangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers 

• Vertrouwelijk     
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(E)061026-CDC-574
26.10.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à ENDESA 

ENERGÍA S.A.U. 

(RA)061116-CDC-575
16.11.2006

• Verslag betreffende de elementen die ten grondslag liggen aan de onmogelijkheid om voor 

het exploitatiejaar 2007 te beschikken over de nodige ondersteunende diensten aan een 

redelijke prijs, en de pistes of aanbevelingen om hieraan te verhelpen

(A)061031-CDC-576
31.10.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Schoten – ontspanning 

(A)061031-CDC-577
31.10.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallaties Gent (Terdonk) – ontspanning (uitbreiding) 

en Gent (Terdonk – ontspanning) (regularisatie) 

(A)061031-CDC-578
31.10.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport pour 

une station de détente et de comptage 66,2/14,7 bar à Eghezée (Longchamps) – Station 

(A)061116-CDC-579
16.11.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie DN150 LD Gent - Honda Europe (GT) 

(B)580 tot (B)580/1
23.11.2006  21.12.2006

• GASELWEST: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aan-

gepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)581 tot (B)581/1
23.11.2006  21.12.2006

• IGAO: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)582 tot (B)582/1
23.11.2006  21.12.2006

• IMEWO: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aange-

past tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)583 tot (B)583/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERGEM: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aan-

gepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)584 tot (B)584/1
23.11.2006  21.12.2006

• IVEKA: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)585 tot (B)585/1
23.11.2006  21.12.2006

• IVERLEK: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aange-

past tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)586 tot (B)586/1
23.11.2006  21.12.2006

• SIBELGAS: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aange-

past tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)587 tot (B)587/1
23.11.2006  21.12.2007

• IDEG: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la pro-

position tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)588 tot (B)588/1
23.11.2006  21.12.2006

• IGH: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la propo-

sition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)589 tot (B)589/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERLUX: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)590 tot (B)590/1
23.11.2006  21.12.2006

• SEDILEC: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)591 tot (B)591/1
23.11.2006  21.12.2006

• SIMOGEL: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)592 tot (B)592/1
23.11.2006  21.12.2006

• SIBELGA: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)593 tot (B)593/1
23.11.2006  21.12.2006

• IVEG: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)594 tot (B)594/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERENERGA: beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aan-

gepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

• Vertrouwelijk       
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(B)595 tot (B)595/1
23.11.2006  21.12.2006

• WVEM: beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)596 tot (B)596/1
23.11.2006  21.12.2006

• ALG: décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la 

proposition accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)597 tot (B)597/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERGAS ENERGIE BV: beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)598 tot (B)598/1
23.11.2006  21.12.2006

• Décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la propo-

sition tarifaire remaniée relatives aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de 

transport ainsi que des services auxiliaires de la SA FLUXYS pour l’année 2007 

(B)599 tot (B)599/1
23.11.2006  21.12.2006

• Décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la proposi-

tion tarifaire remaniée relatives aux tarifs d’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge 

de la SA FLUXYS LNG pour l’année 2007 

(A)061116-CDC-600
16.11.2006

• Advies over het ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maxi-

mumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële klanten met een 

laag inkomen of in een kwetsbare situatie

(F)061116-CDC-601
16.11.2006

Advies over de nieuwe definitie van de parameter G

(A)061130-CDC-602
30.11.2006

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Norsk 

Hydro Energie AS 

(A)061207-CDC-603
07.12.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN150 HP Chièvres – Brugelette Sucrerie 

(A)061207-CDC-604
07.12.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN100 HP Mettet (Détente) – IDEG 

(A)061207-CDC-605
07.12.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-

voersvergunning voor de vervoersinstallatie Brugge (Dudzele Oostkerkestraat) – station 

(A)061207-CDC-606
07.12.2006

• Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 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 zeerecht

(A)061207-CDC-607
07.12.2006

• Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 11 oktober 2000 tot vaststelling van de criteria en de procedure voor toekenning van 

individuele vergunningen voorafgaand aan de aanleg van directe lijnen

(A)061207-CDC-608
07.12.2006

• Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 

11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van 

installaties voor de productie van elektriciteit

(A)061207-CDC-609
07.12.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys LNG voor de toekenning van een bijvoegsel bij 

de vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Zeebrugge (LNG-Terminal) 

(B)061207-CDC-610
07.12.2006

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System 

Operator betreffende de methoden voor congestiebeheer en de methoden voor de 

toekenning van de beschikbare capaciteit op de koppelverbinding Frankrijk-België aan de 

toegangsverantwoordelijken

(B)061220-CDC-611
20.12.2006

• Beslissing over het voorstel van de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkings-

regels van de markt voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten

(A)061214-CDC-613
14.12.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN150 HP à Namur (Quai de l’Ecluse – IDEG) 

• Vertrouwelijk     



Verantwoordelijke uitgever
Bernard LACROSSE
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