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1. INLEIDING 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

stelt hierna, met toepassing van artikel 23, §3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de “elektriciteitswet”), haar vergelijkend verslag 

op betreffende de doelstellingen geformuleerd in haar beleidsplan voor het jaar 2008 en van 

haar verwezenlijkingen tijdens dat jaar . 

 

Dit vergelijkend verslag bevat een synthesedocument en een gedetailleerde bijlage. Het 

eerste, dit synthesedocument, bevat naast de inleiding vier andere delen. Eerst wordt de 

inhoud van het beleidsplan van 2008 aangehaald. Vervolgens wordt de benadering, 

gebruikt voor de vergelijking van de doelstellingen en de verwezenlijkingen voor het 

jaar 2008, voorgesteld. Daarna volgt de synthetische evaluatie van de graad van 

verwezenlijking van elke doelstelling, alsook van de actie(s) waaruit deze bestaat. Tot slot 

worden conclusies getrokken met betrekking tot de graad van verwezenlijking van de 

doelstellingen van de CREG voor 2008. De bijlage bevat een gedetailleerde vergelijkende 

tabel die een beschrijving en een volledige evaluatie omvat van elke doelstelling en elke 

actie die de CREG in 2008 heeft ondernomen. De lezer moet worden gewaarschuwd dat 

het synthesedocument en de gedetailleerde bijlage een geheel vormen waardoor het werk 

van de CREG voor 2008 kan worden geëvalueerd, dat beide documenten bijgevolg 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat ze niet afzonderlijk kunnen worden 

bestudeerd in het kader van bovenvermelde evaluatie. 

 

Dit vergelijkende verslag werd op 22 april 2009 goedgekeurd door het Directiecomité van 

de CREG. 

 

 

2.  HERINNERING VAN DE INHOUD VAN HET 

BELEIDSPLAN VOOR HET JAAR 2008 
 

In haar beleidsplan behandelde de CREG uitvoerig de doelstellingen die zij ten aanzien van 

de wettelijke bepalingen, van haar missies en van de richtsnoeren vastgelegd door de 

federale Regering, in 2008 wenste te verwezenlijken. 

 

In 2008 was de CREG actief in vijf verschillende activiteitendomeinen. In het kader 
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hiervan heeft ze in totaal 16 algemene doelstellingen vastgelegd die ze moest 

verwezenlijken. Deze 16 doelstellingen kunnen in totaal worden onderverdeeld in 90 acties 

die op hun beurt overeenkomen met individuele en specifieke uit te voeren taken. 

 

 

 

ACTIVITEITENDOMEIN DOELSTELLINGEN VOOR 2008 

1. ADVISEUR VAN DE 
OVERHEID Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties die de overheid verlangt van 

de CREG 

Doelstelling nr. 2:  Voorstellen en adviezen formuleren voorzien door de 
elektriciteits- en gaswetten 

2. CONTROLE VAN DE 
TOEPASSING VAN DE WET Doelstelling nr. 3: Verbeteren van de situatie van de gasdoorvoer in 

België 
3. TARIEVEN VOOR 
NETGEBRUIK EN PRIJZEN 
OP DE ELEKTRICITEITS- 
EN GASMARKTEN 

Doelstelling nr. 4: Goedkeuren van de tarieven en controleren van de 
rekeningen van de beheerders van de transportnetten van elektriciteit en 
gas 

Doelstelling nr. 5:  Goedkeuren van de tarieven en het controleren van 
de rekeningen van de distributienetten van elektriciteit en gas 

Doelstelling nr. 6: Berekenen van de indexeringsparameters van de 
prijzen en sociale tarieven 
Doelstelling nr. 7: Controleren en goedkeuren van de schuldvorderingen 
van “beschermde klanten” en het vaststellen van het fonds van 
“beschermde klanten” 

4. WERKING VAN DE 
ELEKTRICITEITS_ EN 
GASMARKTEN 

Doelstelling nr. 8: Controleren van de toegangsregels van derden tot de 
transportnetten van elektriciteit en gas, opslag van gas en LNG 

Doelstelling nr. 9: Controleren van de investeringen en de middelen voor 
het beheer van de transportnetten voor elektriciteit en gas 

Doelstelling nr. 10: Opvolgen van de markt van 
gasinfrastructuurcapaciteit 

Doelstelling nr. 11: Opvolging van de gasmarkt 

Doelstelling nr. 12: Opvolging van de elektriciteitsmarkt 

Doelstelling nr. 13: Het verzekeren van de taken inzake 
domeinconcessies en offshore groencertificaten 

5. BEHEER VAN DE 
FONDSEN EN VAN DE 
OPENBARE 
DIENSTVERPLICHTINGEN 

Doelstelling nr. 14: Het beheer op federaal niveau, van de fondsen en de 
openbare dienstverplichtingen 

COMMUNICATIE EN 
SAMENWERKING 

Doelstelling nr. 15:Doelstelling nr. 15 : Verbeteren van de interne en 
externe communicatie van de CREG en samenwerken met andere 
instanties

ALLE 
ACTIVITEITENDOMEINEN Doelstelling nr. 16: Initiatieven van de CREG 

 
 
 



6 / 48 

Deze doelstellingen en acties werden in het kader van recurrente taken of in het kader van 

projecten behandeld. Aangezien de CREG proactief wenst te zijn in zijn werking, heeft zij in 

2008 tevens een reeks initiatieven genomen teneinde de werking van de elektriciteits- en 

de aardgasmarkt  te verbeteren (aardgas hierna: “gas”).  

 

Het beleidsplan dat voor het jaar 2008 door de CREG werd opgesteld, werd op 

22 oktober 2007 aan de Minister van Energie overgemaakt. Op het moment waarop dit 

document werd opgesteld, was deze nota echter nog niet goedgekeurd door de 

Ministerraad. 

 

 

3.  INHOUD VAN HET VERGELIJKEND 

VERSLAG BETREFFENDE DE 

DOELSTELLINGEN EN DE 

VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET 

JAAR 2008 
 

 

Dit verslag bevat een synthetische analyse die in enkele lijnen een overzicht geeft van de 

graad van verwezenlijking van de 16 door de CREG bepaalde doelstellingen voor het jaar 

2008. Elke doelstelling wordt er kort in uitgelegd. Vervolgens wordt het bereiken van deze 

doelstelling algemeen geëvalueerd volgens een schaal met vijf niveaus: 

 

Niet bereikt In beperkte 
mate bereikt 

Grotendeels 
bereikt Volledig bereikt 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 

 
 

De synthetische evaluatie van elke doelstelling is gebaseerd op een gedetailleerde 

systematische analyse van de graad van verwezenlijking van de acties die deze doelstelling 

omvat. Wanneer de schaal op een actie wordt toegepast, ziet dit er als volgt uit: 

 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten dan 

verwacht 

 
 



7 / 48 

De graad van verwezenlijking wordt vastgelegd op basis van de vergelijking tussen het te 
verwezenlijken doel tijdens het referentiejaar, of deze nu in het kader van het beleidsplan 
werd gepland of in de loop van het jaar werd toegevoegd, en de concrete 
verwezenlijkingen gerealiseerd na het einde van het referentiejaar.  
 
De CREG staat erop om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse uit te voeren 
van de graad van verwezenlijking van de doelstellingen en de acties waaruit deze bestaan. 
Wanneer acties niet zoals gepland konden worden verwezenlijkt, wordt hiervoor de reden 
aangegeven.  
 
Om redenen van objectiviteit en synthese heeft de CREG echter niet te lang stilgestaan bij 

de invloed van de verwezenlijking van de doelstellingen. Zij herinnert er wel aan dat deze 

over het geheel genomen bijdragen tot een betere werking van de elektriciteits- en 

gasmarkt. Iedere lezer, geïnteresseerd in de individuele impact van de doelstellingen van de 

CREG wordt verzocht om de verschillende door haar uitgewerkte akten in verband hiermee, 

te raadplegen. 

 

Er moet worden opgemerkt dat, op het moment waarop de CREG de opstelling van haar 

beleidsplan voor 2008 afrondde, met andere woorden eind oktober 2007, zij in totaal 90 te 

verwezenlijken acties had geïdentificeerd. De commissie stelt vast dat de 16 oorspronkelijk 

vastgelegde doelstellingen vandaag 121 acties telt.  

 

Deze stijging van meer dan 30 % van het aantal acties vergeleken met het 

oorspronkelijke aantal acties vloeit voort uit twee elementen. Het gaat ofwel om 

aanvragen van studies, adviezen en voorstellen geformuleerd door de Minister van Energie 

in de loop van het jaar 2008, ofwel om initiatieven die de CREG in datzelfde jaar heeft 

genomen om de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt te verbeteren. Deze 

initiatieven getuigen van de proactieve rol die door de CREG wordt gespeeld tijdens de 

uitvoering van elke nieuwe wettelijke bepaling van zodra ze kennis heeft genomen van 

problemen of onregelmatigheden, of deze nu betrekking hebben op de wetgeving, op de 

tarieven of op de werking van de markten.  

 

Deze 31 bijkomende acties, die niet vermeld stonden in het beleidsplan van 2008, werden 

onderworpen aan bijzondere prestaties vanwege de CREG tijdens het betrokken jaar en 

blijken typerend te zijn voor de evoluties van de wettelijke en feitelijke context van de 

elektriciteits- en gasmarkt. 
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Om de leesbaarheid en de doorzichtigheid te bevorderen, werden de beschrijving en de 

volledige evaluatie van elk van deze 121 acties die door de CREG in 2008 werden 

ondernomen, opgenomen in de gedetailleerde vergelijkende tabel die als bijlage bij dit 

verslag werd gevoegd. 

 

 

 

4. SYNTHETISCHE EVALUATIE VAN DE 
GRAAD VAN VERWEZENLIJKING VAN DE 
DOELSTELLINGEN VASTGELEGD DOOR 
DE CREG VOOR HET JAAR 2008 

 

 

In tegenstelling tot het beleidsplan dat de evolutie van de elektriciteits- en de gasmarkt 

alsook de wetgeving op Europees en op Belgisch niveau uitvoerig bespreekt, behandelt dit 

verslag dit punt niet specifiek. In de volgende pagina’s worden de evoluties van het milieu en 

van de wetgeving individueel vermeld tijdens de bestudering van de graad van 

verwezenlijking van elke doelstelling en van elke actie. Voor meer informatie met betrekking 

tot deze evoluties wordt de lezer verzocht het beleidsplan voor 2009 alsook de verschillende 

verslagen en akten gepubliceerd door de CREG, te raadplegen.  

 

Alvorens de graad van verwezenlijking van de doelstellingen te bespreken, moet worden 

verduidelijkt dat, ook al kunnen bepaalde doelstellingen en acties binnen het jaar 

worden verwezenlijkt, toch kunnen de meeste doelstellingen van de CREG 

redelijkerwijze moeilijk op zo’n korte periode worden gerealiseerd omwille van de 

draagwijdte van de hervormingen die momenteel op de elektriciteits- en de gasmarkt 

plaatsvinden en omwille van het feit dat deze markten zich in een overgangsfase bevinden 

en momenteel worden geconsolideerd. 

 

Zo heeft de gehanteerde benadering als doel de verwezenlijking van de doelstellingen na 

het afgelopen jaar te bestuderen, zoals dit het geval was in het beleidsplan voor het jaar 

2008. Verschillende doelstellingen die voor het jaar 2008 werden vastgelegd, kunnen echter 

enkel op middellange of op lange termijn worden overwogen omdat zij betrekking hebben op 

recurrente taken van de CREG of omdat met verschillende elementen rekening dient te 



9 / 48 

worden gehouden, bijvoorbeeld met de evolutietermijn van de wetgeving, de voorbereidings- 

en overlegtijd met betrekking tot de overwogen maatregelen, hun invoering en tot slot de 

aanpassings- en antwoordtermijnen van de markt. Zo bevinden deze doelstellingen zich ook 

in het beleidsplan voor het jaar 2009 en zelfs in de volgende beleidsplannen. 

 

Er dient te worden aangehaald dat de nieuwe bevoegdheden die aan de CREG werden 

toegekend ten gevolge van de invoering van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse 

bepalingen (hierna: “de wet van 8 juni 2008”), niet in het beleidsplan voor 2008 opgenomen 

werden omdat de wet werd ingevoerd na de opstelling van deze nota. Deze nieuwe 

bevoegdheden vormen doelstellingen van het beleidsplan voor 2009. 

 

In het deel dat volgt, werd gekozen om achtereenvolgens het activiteitendomein, de 

betrokken doelstelling en, indien nodig, de verschillende acties waaruit deze is 

samengesteld, te behandelen.  

 

Om de graad van verwezenlijking van een doelstelling te evalueren, moet worden 

verwezen naar de graad van verwezenlijking van de actie of, zo nodig, van de acties 

waaruit de doelstelling bestaat. Wanneer een actie in twee delen kan worden opgesplitst 

(bijvoorbeeld een deel “elektriciteit” en een deel “gas”) en dat deze twee delen verschillende 

graden van verwezenlijking hebben, wordt in het kader hiervan rekening gehouden met de 

laagste graad op de schaal om de graad van verwezenlijking van de actie te bepalen. Deze 

conservatieve benadering versterkt de objectiviteit van de evaluatie van het werk van de 

CREG. 

 

Aangezien het gaat om de synthetische evaluatie van de graad van verwezenlijking van de 

doelstellingen en de acties van de CREG, wordt niet systematisch een beknopte uitleg 

of commentaar gegeven wanneer de doelstelling of de actie volledig verwezenlijkt 

werd, maar enkel wanneer deze niet of slechts gedeeltelijk werd verwezenlijkt en 

wanneer de behaalde resultaten beter zijn dan verwacht. 
 

Voor meer informatie over elke doelstelling en elke actie alsook over hun graad van 

verwezenlijking, wordt de lezer verzocht de gedetailleerde vergelijkende tabel te raadplegen 

die als bijlage bij dit verslag werd gevoegd. 

 

Tot slot is het nodig te melden dat, in het kader van dit verslag en van de bijlage bij dit 

verslag, de CREG niet verwijst naar de talrijke acties die zij op het vlak van interne 

organisatie heeft ondernomen.  
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4.1  Adviseur van de overheid 
 
Zoals in het verleden al het geval was, heeft de CREG in 2008 adviezen geformuleerd en 

voorstellen voorgelegd aan de overheid. Daarnaast heeft ze ook, binnen datzelfde jaar en 

op eigen initiatief of op vraag van de overheid, studies uitgevoerd met betrekking tot de 

organisatie en de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt.  

Dit eerste activiteitendomein van de CREG wordt gedekt door twee doelstellingen die 

respectievelijk betrekking hebben op de adviserende acties gevraagd door de overheid aan 

de CREG alsook de voorstellen en adviezen voorzien door de elektriciteits- en gaswetten die 

door de CREG moeten worden opgesteld. 

 

Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties die de overheid van de CREG verlangt 

 

Op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan dekte deze doelstelling 3 acties. In de 

loop van 2008 werden bij de oorspronkelijke acties in totaal 18 acties gevoegd naar 

aanleiding van aanvragen betreffende adviezen, voorstellen en studies door de Minister aan 

de CREG of nog naar aanleiding van initiatieven van de CREG ten opzichte van de 

overheid. 

 

De CREG beschouwt deze doelstelling als volledig bereikt. Enerzijds werd, van de 3 acties 

die oorspronkelijk werden bepaald, de eerste actie grotendeels uitgevoerd. De uitvoering 

van de 2 overige acties bleek nutteloos omwille van de tussenkomst van elementen extern 

aan de CREG. Anderzijds werden de 18 bijkomende acties die in 2008 werden ontwikkeld, 

allemaal volledig uitgevoerd en waren de behaalde resultaten voor vier van die acties beter 

dan verwacht. 

 

Oorspronkelijk voorziene acties: 

1) Antwoorden op de aanvragen van advies van de Minister met betrekking tot de 

overdracht door DISTRIGAS van de transitactiviteiten van DISTRIGAS & C° 

naar FLUXYS1 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 
 

Ook al heeft de CREG geen advies als zodanig ingediend omdat ze niet over alle elementen 

                                                 
1 Deze actie werd grotendeels verwezenlijkt zoals aangetoond door het grijze gedeelte van de schaal 
hieronder. 
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van het dossier beschikte en dat ze geen voorstander was van de beslissingen, toch is ze sinds 

2006 bijzonder actief geweest door de transitsituatie van het gas in België te analyseren en 

door FLUXYS en DISTRIGAS & C° aan te manen de transitcontracten over te dragen aan 

FLUXYS. Deze overdracht heeft uiteindelijk plaatsgevonden en draagt, zowel op Belgisch als 

op Europees niveau, bij tot de verbetering van de werking van de gasmarkt.  

 

 

2) Op vraag van de Minister een studie opstellen die het afschrijvingsbeleid van de 

infrastructuren voor de distributie van gas en elektriciteit alsook het gevolg 

van dit beleid op de prijzen betaald door de gebruikers, bestudeert2 
 

Graad van 
verwezenlijking: 
Zonder voorwerp 

 

De gevraagde studie werd geannuleerd, onder andere door het feit dat het sluiten 

van een dading tussen de CREG en de distributienetbeheerders van de gemengde 

sector heeft geleid tot het aanvaarden van de door de CREG voorgestelde 

afschrijvingspercentages door de grote meerderheid van de distributienetbeheerders. 

De bevoegdheid van de CREG, ter beoordeling van de redelijkheid van de 

afschrijvingen werd ondertussen wel erkend door het Hof van Beroep te Brussel. De 

Vlaamse Voogdijoverheid heeft zich intussen ook akkoord verklaard met de toe te 

passen afschrijvingsregels.  

 
3) De reglementering in verband met de investeringen van nationaal of Europees 

belang in het transport van elektriciteit voorbereiden in geval van een vraag van 

de overheid of van de transmissienetbeheerder van elektriciteit 

 
Graad van 

verwezenlijking: 
Zonder voorwerp 

 

De overheid heeft geen enkele aanvraag van advies ingediend bij de CREG. 

Bovendien hebben de andere betrokken partijen (Pentalateral Forum en ELIA) 

hieromtrent geen initiatieven genomen. 

 
 
Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan 

                                                 
2 Wanneer de doelstelling van de actie niet bereikt werd, wordt de schaal met de graad van 
verwezelijking niet meer vermeld . 
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voor 2008:  
 

4) Studie aangevraagd door de Minister betreffende de toepassing van een 

programmaovereenkomst op de gassector 

 

 

Deze actie heeft geleid tot betere resultaten dan verwacht aangezien de CREG de 

oorspronkelijke vraag van de Minister grondig heeft behandeld en een andere vorm van 

prijsregulering heeft voorgesteld. 

 

5) Studie aangevraagd door de Minister betreffende de verbetering van de Hub 

van Zeebrugge 
 

 

 

6) Studie aangevraagd door de Minister betreffende de blokkering van de 

elektriciteits- en gasprijzen door ELECTRABEL ten opzichte van haar 

residentiële klanten 
 

 

 

7) Studie aangevraagd door de Minister betreffende de naleving van de Pax Electrica 

 

 

 

8) Studie aangevraagd door de Minister betreffende de componenten van 

elektriciteits- en gasprijzen 

 

 

 

9) Studie aangevraagd door de Minister over de impact van de uitbreiding van het 

nachttarief naar de wettelijke feestdagen 

 
 

 

10) Initiatief van de CREG om samen te werken aan de uitvoering van het akkoord 

van de federale Regering op het vlak van energie 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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11)  Initiatief van de CREG in het kader van de uitbreiding van haar bevoegdheden 
 

 
 
 

12)  Studie aangevraagd door de Minister betreffende de wijzigingen van de 

domeinconcessies 

  

 

 

13) Advies aangevraagd door de Minister betreffende een ontwerp van koninklijk 

besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 met 

betrekking tot domeinconcessies 
 

 

Deze actie werd volledig uitgevoerd en heeft zelfs betere resultaten opgeleverd dan verwacht 

aangezien de CREG dit ontwerp van koninklijk besluit niet alleen kritisch heeft bestudeerd, 

maar ook een voorstel van aan te nemen tekst heeft gedaan. De CREG heeft twee 

interkabinettenvergaderingen bijgewoond om de inhoud van haar voorstel te verduidelijken. 

De in het voorgaande punt vermelde studie en dit advies hebben dus ruim bijgedragen tot de 

invoering van het koninklijk besluit van 28 september 2008, dat het besluit van 

20 december 2000 eenvoudiger maakt en verduidelijkt. 

 

 

14)  Studie gevraagd door de Minister over het voorstel van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie 

uit hernieuwbare energiebronnen 

 

 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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15) Studie gevraagd door de Minister over de federale bijdrage ter compensatie 

van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt 

 

 

 

16) Deelname aan de “Lente van het Leefmilieu” 

 

 
 

 

17) Bestudering op aanvraag van de Minister van het ontwerp van de statuten en 

van de deelname van de CREG aan de vzw “plateforme interuniversitaire sur 

lafiabilité du système électrique belge” 

 
 

 

 

18) Aanvraag van de Minister betreffende de deelname aan de groep van Belgische 

experts belast met de evaluatie van de ideale energiemix van België op 

middellange en op lange termijn (GEMIX) 

 
 

 

 

19) Aanvraag van het kabinet van de Minister betreffende de benoeming van 

bepaalde leden van de CREG als officieren van de gerechtelijke politie 

 
 

 

Deze actie heeft betere resultaten dan verwacht opgeleverd omdat de CREG meerdere 

waarnemingen heeft geformuleerd, alsook een voorstel van bepalingen die door het Kabinet 

in het wetsontwerp moeten worden opgenomen. Bovendien heeft zij ook een verklarende nota 

opgesteld die wellicht kan worden opgenomen in de memorie van toelichting. Daarnaast heeft 

zij voorgesteld om de respectievelijke bevoegdheden van haar leden en van de leden van de 

Administratie voor Energie te verduidelijken. Deze bepalingen werden essentieel verwerkt in 

de tekst die in de artikelen 67 en 68 van de programmawet van 22 december 2008 werd 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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opgenomen. 

 

 

20) Aanvraag van de Minister betreffende de hervorming van het stelsel van de 

federale bijdrage elektriciteit 

 

 

 

Deze actie heeft betere resultaten opgeleverd dan verwacht. De CREG heeft op verzoek van 

de Minister een wetsontwerp alsook een koninklijk besluit opgesteld (dat de memorie van 

toelichting en het verslag aan de Koning bevat) met als doel het innen van de federale 

bijdrage opnieuw in te voeren op het niveau van de transmissienetbeheerder. Bovendien heeft 

de CREG vergaderingen met ELIA en het Kabinet van de Minister bijgewoond. Naar 

aanleiding van deze vergaderingen werden nieuwe bepalingen ingevoerd in de artikelen 32 tot 

en met 34 van de programmawet van 22 december 2008. In het kader van het verzoek van de 

Minister heeft de CREG ook een tekst voorgesteld waardoor een nieuw fonds kan worden 

opgericht, dat zal worden gespijsd door de opbrengsten die voortvloeien uit de inning van de 

federale bijdrage gas en elektriciteit en als doel heeft de forfaitaire verminderingen voor de 

verwarming met gas en elektriciteit te financieren (opgenomen in dezelfde programmawet). 

 

21) Diverse aanvragen van de Minister van Energie 

 
 

 

 
 
 
Doelstelling nr. 2 : Formuleren van voorstellen en adviezen voorzien door de 
elektriciteits- en gaswetten 

 

In het beleidsplan van 2008 dekte deze doelstelling 9 acties. In de loop van 2008 werden 

aan deze acties vier acties toegevoegd. Deze vier acties hielden een advies van de CREG 

in om, op verzoek van de Minister, de bepalingen voorzien door verschillende wetten en 

koninklijke besluiten uit te voeren. 

 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Op de 13 acties die 

oorspronkelijk werden vastgelegd, werden er 7 volledig verwezenlijkt. 4 anderen werden 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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grotendeels verwezenlijkt en de verwezenlijking van 2 andere acties bleek nutteloos te zijn 

omwille van de tussenkomst van elementen extern aan de CREG. Tot slot werden de 4 

acties die later werden ingevoerd, allemaal volledig verwezenlijkt. 

 
Oorspronkelijk voorziene acties: 
 

22) Adviezen of voorstellen formuleren met betrekking tot de voorstellen tot 

wijziging van de elektriciteits- en gaswetten 

 
 

 

23) Voorstellen formuleren op het vlak van vergunningen en concessies met 

betrekking tot de elektriciteitsmarkt 

 
 

 

In totaal bracht de CREG in de loop van 2008 5 voorstellen voor 

leveringsvergunningen en 3 voorstellen tot toekenning van een productievergunning 

uit. Eén aanvraag voor leveringsvergunning en 3 voor productievergunning waren op 

31 december 2008 nog in behandeling. De CREG ontving in 2008 19 aanvragen in 

verband met domeinconcessies. 17 aanvragen betreffen aanvragen voor nieuwe 

domeinen of uitbreiding van reeds toegekende domeinen. Eén van deze aanvragen 

werd inmiddels ingetrokken en de 16 overigen waren eind 2008 nog in behandeling 

volgens de voorziene procedure. De eerste voorstellen van de CREG in verband met 

deze aanvragen kunnen midden 2009 verwacht worden. 

 

24) Adviezen formuleren op het vlak van vergunningen met betrekking tot de 

gasmarkt 

 
 

 

25) Adviezen formuleren met betrekking tot de prospectieve studie inzake 

“elektriciteit” 

 
I

n 2008 heeft de CREG vrijwillig deelgenomen aan de opvolgingsvergaderingen in 

verband met de prospectieve studie. Daarnaast heeft zij ook deelgenomen aan 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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simulaties en heeft zij de resultaten van deze simulaties meegedeeld. De CREG 

heeft het ontwerp van prospectieve studie en de aanvraag van advies van de 

Minister op 7 januari 2009 ontvangen. Bijgevolg heeft ze hieromtrent in 2008 geen 

advies kunnen geven. Dit advies zal gegeven worden op 7 april 2009. 

 
26) Een advies formuleren met betrekking tot de prospectieve studie inzake “gas” 

 
 
 

27) Een advies formuleren met betrekking tot het ontwikkelingsplan van het 

elektriciteitstransmissienet 
 

Graad van 
verwezenlijking: Zonder 

voorwerp 
 

In haar beleidsplan voor 2008 had de CREG aangehaald dat zij haar advies in 2008 

niet zou kunnen geven omdat dit plan voor de eerste keer binnen de 12 maanden 

volgend op de goedkeuring van de prospectieve studie inzake “elektriciteit” moet 

worden opgesteld. Aangezien deze goedkeuring nog niet heeft plaatsgevonden, 

heeft de CREG hierover in 2008 geen advies kunnen formuleren. 

 

28) Corporate Governance 

 
 

 

 

29) Overgaan tot een eerste analyse van de mechanismen ter preventie van 

belangenconflicten bij de elektriciteits- en gasondernemingen die een sterke 

positie hebben op de markt 
 

Elektriciteit:  

 
 

 

In dit kader heeft de CREG in 2008 een onderzoek gestart naar het mogelijk marktverstorende 

effect dat zou kunnen uitgaan van het biedgedrag van Electrabel op de Belpex Day Ahead 

Market. Door de complexiteit van het dossier en de moeizame beschikkingstelling van de 

nodige gegevens en informatie door Electrabel heeft de CREG dit onderzoek nog niet kunnen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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afronden, waardoor mogelijke Windfall profits van Electrabel nog niet konden aangetoond 

worden. 

 
Gas:  

 
Graad van 

verwezenlijking: Zonder 
voorwerp 

 

De CREG heeft naar de algemene raad toe een eerste analyse van aanbevelingen 

geformuleerd. In 2008, in navolging van de fusie GDF-SUEZ is de afbouw ingezet van het 

belang van de dominerende leverancier in het aandeelhouderschap van FLUXYS. Het 

begeleiden van dit proces had de grootste prioriteit omdat dit het meest efficiënte middel is 

tegen eventuele belangenconflicten.  

 

 

30) Een advies formuleren betreffende de aanvragen van vrijstelling van de 

toegangsregels van derden tot het gasnet 

 
Graad van 

verwezenlijking: Zonder 
voorwerp 

 

In 2008 werden er geen nieuwe aanvragen ingediend. 

 

 

31) Het verslag aan de Minister betreffende de transport- en distributienettarieven 

opstellen 

 
 

 

 
32) De voorstellen van koninklijke besluiten met betrekking tot de 

meerjarentarieven voor de elektriciteits- en gasdistributie opstellen 

 
 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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33) Een voorstel van koninklijk besluit met betrekking tot de nieuwe gedragscode 

opstellen 

 
 

 

34) Informatiepublicaties van FLUXYS 

 

 
 

De identificatie van de relevante punten waar FLUXYS informatie dient te publiceren 

is gerealiseerd. Het onderzoek welke informatie als vertrouwelijk kan beschouwd 

worden en dus niet dient gepubliceerd te worden is afgerond op 26 februari 2009, in 

parallel met de ontwikkelingen van het regionaal gas initiatief van ERGEG 

dienaangaande.  

 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan: 

 

35) Een advies formuleren over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststellen van nadere 

regels voor productie-afwijking offshore windmolenparken  

 

 

 

 

36) Een advies formuleren over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen  

 

 

 

 

37) Een advies formuleren over de erkenning van de Keuringsinstelling voor certificaten van 

oorsprongsgarantie 

 

 

 

38) Een koninklijk besluit opstellen met betrekking tot de toekenning van een korting van € 75 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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en € 50 voor de klanten die zich verwarmen met gas en elektriciteit 

 

 

 

 

 

4.2  TOEZICHT EN CONTROLE VAN DE TOEPASSING VAN DE 

WETGEVING 
 

Dit tweede activiteitendomein van de CREG bestaat erin de naleving van de wetgeving door 

de verschillende spelers van de elektriciteits- en de gasmarkt na te gaan en, in geval van 

niet-conform gedrag, de nodige procedures in gang te zetten (ingebrekestelling en 

administratieve boete). Dit activiteitendomein bestaat uit een doelstelling (die overeenkomt 

met een specifieke actie) die in het beleidsplan voor 2008 werd opgenomen en uit een actie 

die de CREG in 2008 heeft ondernomen en die niet in deze nota vermeld stond. 

 

Oorspronkelijk voorziene actie: 
 

Doelstelling nr. 3: Verbeteren van de situatie van de gastransit in België 

 
39) Deze doelstelling komt overeen met actie nr. 39. 

 

 

 

De CREG beschouwt deze doelstelling als volledig bereikt. De enige actie waaruit 

deze doelstelling bestond, was de opvolging van de uitvoering van de 

ingebrekestelling die de CREG tot FLUXYS en DISTRIGAS & C° richtte zodat zij de 

gaswet zouden naleven, een einde zouden stellen aan de contracten van 1998 en 

2000 en de contracten getekend door DISTRIGAS & C° zouden overdragen aan 

FLUXYS. Aangezien DISTRIGAS & C° op 30 juni 2008 werd overgedragen van 

DISTRIGAS naar FLUXYS, is de CREG van mening dat haar ingebrekestelling 

resultaten heeft opgeleverd. Deze overdracht draagt bij tot de verbetering van de 

werking van de gasmarkt. De CREG volgt dit dossier nauwkeurig op, meer bepaald 

met betrekking tot de valorisatie van de transitcontracten, hun invloed op de bepaling 

van de transittarieven en het probleem van de benoeming van de netbeheerder 

(commercialisering van de transitcapaciteiten van FLUXYS & C° die hiervoor niet 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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werd benoemd). 

 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan: 

 

40) Een procedure opstarten in verband met administratieve boetes in geval van niet-naleving 

van de wetgeving ten opzichte van twee distributienetbeheerders 

 

 

 

 

 

 

4.3  TARIEVEN VOOR NETGEBRUIK EN PRIJZEN OP DE 

ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN 
 

Dit derde activiteitendomein van de CREG omvat verschillende recurrente taken zoals de 

goedkeuring van de tarieven en de controle van de rekeningen van de beheerders van de 

transport- en distributienetten van elektriciteit en gas. Daarnaast dient de CREG ook de 

indexeringsparameters van de elektriciteits- en de gasprijzen alsook de sociale tarieven te 

berekenen. De CREG is ook belast met de controle en de goedkeuring van de 

schuldvorderingen van “beschermde klanten” ten opzichte van leveranciers die sociale 

tarieven toepassen. Tot slot berekent ze nog de toeslag en beheert ze het fonds 

“beschermde klanten”.  
 

Doelstelling nr. 4: Goedkeuren van de tarieven en controleren van de rekeningen van 
de beheerders van de transmissienetten van elektriciteit en gas 

 

In het beleidsplan van 2008 dekte deze doelstelling 9 acties. In de loop van 2008 werd aan 

de acties voorzien in het kader van de toepassing van de meerjarentarieven één bijkomende 

actie toegevoegd. 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Op de 9 

oorspronkelijk vastgelegde acties werden er 4 verwezenlijkt, 3 werden grotendeels 

verwezenlijkt, een werd in beperkte mate verwezenlijkt en 1 bleek nutteloos te zijn omwille 

van de tussenkomst van elementen extern aan de CREG. Tot slot werd de later ingevoerde 

actie in beperkte mate verwezenlijkt. 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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Oorspronkelijk voorziene acties:  
 

41) De meerjarentarieven van het vervoer vastleggen (goedgekeurd/voorlopig) 

 
 

 

De CREG heeft de meerjarentarieven van ELIA voor de periode 2008 – 2011 goedgekeurd. 

Met betrekking tot FLUXYS zijn de voorlopige tarieven van toepassing vanaf 1 januari 2008, 

wat overeenkomt met de tarieven die voor 2007 door de CREG werden goedgekeurd. 

 

42) De prijzen van de ondersteunende diensten met betrekking tot het vervoer van elektriciteit 

goedkeuren 

 
 

 

 

43) De tariefvoorstellen met betrekking tot de nieuwe grote gasinvesteringen 

bestuderen 

 

 

 

 

44) De gereguleerde tarieven voor gastransit vastleggen 
 

 

 

De meerjarentarieven die door de CREG werden goedgekeurd, werden door het Hof van 

Beroep van Brussel opgeschort omdat de CREG de Belgische wet had toegepast. Deze maakt 

namelijk een onderscheid tussen de overbrenging en de transit, terwijl de Europese wetgeving 

dit onderscheid niet maakt. Volgens de Belgische wetgeving bestaan er 2 mogelijkheden: 

ofwel wacht men op de beslissing van het Hof betreffende de annulering van de tarifaire 

beslissing van de CREG, waarna de CREG hierover opnieuw uitspraak zal moeten doen, 

ofwel bereiken de CREG en FLUXYS een akkoord betreffende de twistpunten. Ondertussen 

past FLUXYS de onderhandelde prijzen toe die op haar website werden gepubliceerd. 

 

45) De bonus/malus 2007 bepalen 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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Gas: 

 

 

De CREG heeft het over te dragen bedrag voortvloeiend uit de tarieven toegepast in 

2007 door FLUXYS voor de activiteiten van overbrenging en opslag, definitief 

stopgezet. Daarnaast heeft ze hetzelfde gedaan met het over te dragen bedrag voor 

de terminallingactiviteit van FLUXYS LNG tijdens het eerste trimester van 2007. 

Daarnaast heeft ze hetzelfde gedaan met het over te dragen bedrag voor de 

terminallingactiviteit van FLUXYS LNG tijdens het eerste trimester van 2007, wat 

overeenkomt met de 3 laatste maanden onder het regulerende stelsel geregeld door 

het koninklijk besluit van 15 april 2002. Op het ogenblik van de opstelling van dit 

verslag, is de CREG bezig de bepaling van de bonus/malus van de laatste 9 

maanden van 2007 af te ronden. Deze wordt geregeld door het koninklijk besluit van 

8 juni 2007. Vanaf 1 april 2007 werden de meerjarentarieven namelijk vastgelegd 

voor een periode van 20 jaar op basis van een nieuwe tariefmethodologie die, voor 

elk kalenderjaar waarvan de 9 eerste maanden van 2007 het eerste deel vormen, 

berekeningen voor de bonus/malus voorziet. Om de 4 jaar zal de CREG aan de 

regering een advies uitbrengen over de mogelijke bestemming van de gecumuleerde 

saldi. 

 

Elektriciteit:  

 

 

46) De halfjaarlijkse rekeningen bestuderen 

 

 

 

 

47) De beroepen tegen beslissingen van de CREG opvolgen 

 

 

48) Ter plaatse de rekeningen controleren 

 
 

 

 Elektriciteit:  

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 
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Door de goede kwaliteit van de rapportering van ELIA over het exploitatiejaar 2007 

en als gevolg van de langlopende procedure over de aangeboden prijzen voor de 

ondersteunende diensten, werd niet overgegaan tot controles ter plaatse.  

Gas:  

Er werden ter plaatse controles uitgevoerd die hoofdzakelijk werden gericht op de 

herverzekeringen en de personeelskosten van FLUXYS. De werkelijkheid van de 

kosten kon worden gecontroleerd.  
 

49) De aanvragen tot adaptatie van de transporttarieven goedkeuren 

 
Graad van 

verwezenlijking: Zonder 
voorwerp 

 

 

De CREG heeft in 2008 geen aanvragen tot adaptatie van de transporttarieven 

ontvangen. 

 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan: 

 

50) Uitwerking van het rapporteringsmodel voor de meerjarenregulering inzake 

transport 

 
Gas:  

 

 

Elektriciteit: 

 

 

De CREG werkte in overleg met ELIA een nieuw rapporteringsmodel uit, dat 

bruikbaar is zowel voor het tariefvoorstel als voor de jaarlijkse en halfjaarlijkse 

rapportering. ELIA heeft deze gebruikt voor haar rapportering over het eerste 

semester van 2008. Als gevolg van de langlopende procedure over de aangeboden 

prijzen voor de ondersteunende diensten kon per einde 2008 nog geen verder 

uitgewerkt of definitief model bereikt worden. Daaraan wordt verder gewerkt bij 

gelegenheid van de jaarlijkse rapportering over 2008. 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 
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Doelstelling nr. 5: Goedkeuren van de tarieven en controleren van de rekeningen van 

de beheerders van de transmissienetten van elektriciteit en gas 

 

Tijdens de opstelling van het beleidsplan voor 2008, dekte deze doelstelling 6 acties. In de 

loop van het jaar werd hier een actie aan toegevoegd naar aanleiding van een initiatief van 3 

distributienetbeheerders. 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. 4 van de 6 

oorspronkelijk vastgelegde acties werden volledig verwezenlijkt en 2 werden grotendeels 

verwezenlijkt. De bijkomende actie werd volledig verwezenlijkt.  

 

Oorspronkelijk voorziene acties: 
 

51) De bonus/malus 2007 bepalen 

 

 

De CREG heeft het over te dragen bedrag voortvloeiend uit de tarieven toegepast in 

2007, voor de meeste distributienetbeheerders definitief stopgezet. 2 beheerders 

hebben nagelaten hun jaarverslag binnen de gestelde termijn over te maken, 

waardoor de CREG tegen hen een inbreukprocedure heeft opgestart. De afwezigheid 

van de laatste gecontroleerde reële cijfers van deze beheerders interfereert met de 

bestudering door de CREG van de kosten die in hun tariefvoorstellen voor 2009 – 

2012 werden begroot. 
 
 

52) De voorlopige jaarlijkse tarieven van het distributienet vastleggen 

 

 

 
 

 
 
53) De meerjarentarieven van het distributienet vastleggen 

(goedgekeurd/voorlopig) 

 
 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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Omwille van hun onvolledige aard, werden de meerjaren tariefvoorstellen ingediend 

door de distributienetbeheerders en het tariefvoorstel van InterEnerga voor de netten 

met een transmissiefunctie afgekeurd. Bijgevolg blijven de tarieven vastgelegd voor 

2008 van toepassing.  
 

54) De halfjaarlijkse rekeningen bestuderen 

 

 

 

 

55) De beroepen tegen beslissingen van de CREG opvolgen 

 

 

 

 
56) Ter plaatse de rekeningen controleren 

 
 

 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan: 

 

57) Studie naar de Regulated Asset Base (RAB) van 3 distributienetbeheerders 

 

 

 

 

Doelstelling nr. 6: Berekening van de indexeringsparameters voor de prijzen en de 
sociale tarieven 

 

In het beleidsplan voor 2008 bestond deze doelstelling uit 3 acties. De CREG heeft in 2008 

in het kader hiervan 4 bijkomende acties uitgevoerd met betrekking tot de elektriciteits- en 

de gasprijzen. 
De CREG beschouwt deze doelstelling als volledig bereikt want de 3 acties die deze 

doelstelling oorspronkelijk bevatte werden volledig verwezenlijkt. Met betrekking tot de 4 

bijkomende acties die op initiatief van de CREG werden uitgevoerd, werden er drie volledig 

verwezenlijkt en heeft de overige actie betere resultaten opgeleverd dan verwacht. 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 
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Oorspronkelijk voorziene acties: 
 

58) Nc en Ne (elektriciteit) berekenen en publiceren 

 
 

 

 

59) New G en Igd (gas) berekenen en publiceren 

 
 

 

 

60) De sociale tarieven berekenen en publiceren 

 
 

 

 

Bijkomende acties die hebben plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan voor 2008: 

 

61) Analyse van de mogelijkheid om de indexeringsparameters van de 

elektriciteits- en de gasprijzen verder te blijven berekenen en publiceren 

 
 

 

 

62) Opstelling van een studie met betrekking tot de prijsvorming op de 

geliberaliseerde Belgische elektriciteitsmarkt 

 
 

 

 

63) Studie over de beslissing van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging 

over de prijsverhoging van ELECTRABEL 

 
 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 
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64) Bijwerken van de studie met betrekking tot de ‘windfall profits’ voortvloeiend 

uit de gratis toewijzing van emissierechten aan de elektriciteitsproducenten 

 
 

 

De methodologie die voor deze studie werd gebruikt, is relatief innoverend. Deze 

studie heeft concrete gevolgen gehad voor de sector aangezien meerdere bedrijven 

die veel elektriciteit verbruiken vandaag overwegen om in beroep te gaan tegen 

ELECTRABEL om de bedragen van de ‘windfall profits’ terug te winnen. 

 

 

Doelstelling nr. 7: De schuldvorderingen “beschermde klanten » controleren en 

goedkeuren en het Fonds “beschermde klanten” bepalen 

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Deze doelstelling 

bevat twee acties: de eerste actie werd in beperkte mate verwezenlijkt en de tweede werd 

volledig verwezenlijkt.  

 

65)  De schuldvorderingen van de “beschermde klanten” controleren en 

goedkeuren 

 

 

 

Aangezien de meeste leveranciers hebben nagelaten binnen de gestelde termijnen 

vastgesteld door de wet, aan de CREG conforme schuldvorderingen over te maken, 

hebben de meeste onder hen nog geen compensatie kunnen ontvangen voor de 

levering van elektriciteit en gas aan beschermde klanten tegen het sociaal tarief. 

 

 

 

 

66) De toeslag “beschermde klanten” inbegrepen in de federale bijdrage 

berekenen en beheren 

 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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4.4  WERKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN 
 

Dit vierde activiteitendomein van de CREG bevat verschillende doelstellingen: de controle 

van de toegangsregels van derden tot de transportnetten van elektriciteit en gas, de controle 

van de investeringen en de beheersmiddelen van deze netten, de opvolging van de 

gasinfrastructuurcapaciteiten, de opvolging van de elektriciteits- en de gasmarkt en tot slot 

nog de uitvoering van de taken inzake domeinconcessies en offshore 

groenestroomcertificaten. 

 

 

Doelstelling nr. 8: De regels met betrekking tot de toegang van derden tot de 
vervoernetten voor elektriciteit en gas en met betrekking tot de opslag van gas en 

LNG controleren 

 

Op het ogenblik van de opstelling van het beleidsplan dekte deze doelstelling 5 acties.  

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. 3 van de 5 

oorspronkelijk vastgelegde acties werden grotendeels verwezenlijkt, 1 werd volledig 

verwezenlijkt en 1 werd in beperkte mate verwezenlijkt.  

 

67) Onderzoek en goedkeuring van de algemene voorwaarden van de contracten 

voor aansluiting en van de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke en van toegang tot het ELIA-net 

 

 

 

Aansluitingscontract: Vermits de voorstellen van ELIA betreffende de 

aansprakelijkheid van de netbeheerder volstrekt onvoldoende zijn voor de CREG, 

loopt het goedkeuringsproces van algemene voorwaarden van het 

aansluitingscontract, vertraging op. 

ARP-contract: De wijzigingen over de Intraday toekenning van capaciteit voor de in- 

en uitvoer aan de noordgrens en de wijzigingen betreffende de organisatie van een 

Intraday-mechanisme voor de injectiepunten werden door de CREG goedgekeurd. 

Elia moet een nieuwe aanvraag tot wijziging van de algemene voorwaarden van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke indienen met betrekking tot het 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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productieverschil op de productie installaties van elektriciteit van zodra het nodige 

koninklijk besluit zal aangenomen zijn. 
 

 

68) Onderzoek en goedkeuring van de standaard contracten van FLUXYS 

 
 

 

Gasvervoerscontract, LNG-contract en standaard opslagcontract: sedert augustus 

2007 verzoekt de CREG FLUXYS om de standaard vervoerscontracten ter 

goedkeuring voor te leggen. Inmiddels werd het standaard gasvervoerscontract ter 

goedkeuring in het Engels ingediend. FLUXYS beloofde een Nederlandse of Franse 

versie ter goedkeuring aan de CREG over te maken voor einde maart 2009. 

 

Standaard aansluitingscontract: de CREG heeft de voorstellen van FLUXYS 

onderzocht en heeft een openbare raadpleging georganiseerd. Er blijft nog discussie 

omtrent de draagwijdte van een aantal verplichtingen voor de eindafnemer en 

FLUXYS en omtrent de wederzijdse aansprakelijkheidsregeling. Een beslissing wordt 

verwacht in de loop van het eerste semester van 2009. 

 

 

69) Onderzoek en goedkeuring van het voorstel van 2009 met betrekking tot de 

compensatieregels van de kwartuuronevenwichten ( elektriciteit) 

 
 

 

 

70) Analyse van de opvolgingsverslagen met betrekking tot de compensatie van de 

kwartuuronevenwichten ( elektriciteit) 

 

 
 

De CREG ontvangt van ELIA monitoringverslagen met betrekking tot de compensatie 

van de kwartuuronevenwichten. De CREG heeft een interne analyse van deze 

verslagen uitgevoerd en heeft, op niet geformaliseerde wijze, een eerste 

analyseverslag opgesteld met betrekking tot de maandelijkse en trimestriële 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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verslagen van ELIA die zij op 31 augustus 2008 heeft ontvangen. Sommige niet-

conforme punten werden naar voor gebracht en vormen het onderwerp van 

besprekingen met Elia. Gezien het grote aantal niet voorziene en dringende punten 

dat in 2008 dient behandeld te worden, wordt de afronding van dit verslag uitgesteld 

tot 2009. De integratie van deze gegevens in de globale marktanalyse wordt 

voorzien. 

 

 

71) Beslissingen in verband met het beheer van de congestie en met de methodes 

voor de allocatie van de interconnectiecapaciteit (elektriciteit) 

 
 

 

De invoering van het mechanisme dat toelaat Intraday transportcapaciteiten te 

verkrijgen op de grens België - Nederland heeft bij ELIA en Tennet vertraging 

opgelopen. In december 2008 keurde de CREG het voorstel van ELIA af, omdat het 

voorstel niet geheel conform was met de vereisten van Verordening nr. 1228/2003 en 

de nieuwe richtsnoeren. Omdat het voorstel evenwel een beduidende vooruitgang 

inhield ten aanzien van de huidige situatie werd het mechanisme door de CREG 

toegelaten, waardoor het mogelijk wordt om voor de uitwisselingen met Nederland 

hetzelfde Intraday-mechanisme in te voeren als voor Frankrijk. 

 

De geharmoniseerde veilingregels voor de langlopende capaciteiten die in juli 2008, 

in samenwerking met de andere netbeheerders van de Centraal - Westelijke Regio, 

door ELIA werden ingevoerd, konden niet worden goedgekeurd omdat werd 

beoordeeld dat ze onvolledig waren. De CREG bestudeert dit dossier in 

samenwerking met de andere regulatoren van het regionale initiatief. Begin 2009 zou 

hieromtrent een beslissing moeten worden genomen. 

 

De CREG heeft in december 2008 een beslissing geformuleerd met betrekking tot 

het voorstel van ELIA om de commerciële interconnectiecapaciteiten België - 

Frankrijk over de verschillende tijdshorizonten te spreiden.  

Doelstelling nr. 9: Controle van de investeringen en de beheersmiddelen van de 
netten 

 

Deze doelstelling dekt 7 acties die werden vastgelegd in het kader van het beleidsplan voor 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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2008. Ten gevolge van de ontwikkeling van een interconnectieproject van ELIA en van haar 

Britse tegenhanger, werd een bijkomende actie uitgevoerd.  

 

De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. Van de 7 

vastgelegde acties, werden er 5 volledig verwezenlijkt, een grotendeels verwezenlijkt en een 

in beperkte mate verwezenlijkt. De bijkomende actie werd volledig verwezenlijkt: 

 

Oorspronkelijk voorziene acties: 

 
72) De investeringen van ELIA nauwkeurig opvolgen 

 

 
 

Een eerste analyse werd uitgewerkt met betrekking tot een meer gedetailleerde 

opvolging van de investeringen en een procedure voor de overdracht op regelmatige 

basis van de noodzakelijke gegevens door ELIA. Voor het starten met de uitvoering 

van deze opvolging, dient overleg met ELIA plaats te vinden. Dit overleg werd nog 

niet aangevat wegens tijdsgebrek door het grote aantal niet-voorziene en dringende 

punten die in 2008 dienden behandeld te worden. De bedoeling is om in het eerste 

semester van 2009 de uitgebreidere opvolging van de investeringen van ELIA te 

realiseren. Het huidige net is verouderd en vereist dringend een technologische 

herstelbeurt. 

 

 

73) De evaluatiemethode voor het primair, secundair en tertiair reservevermogen 

van ELIA analyseren 

 

 

 

 

74) Het verslag 2007 met betrekking tot de reserves van ELIA analyseren 

 

 

 

De CREG heeft van ELIA in maart 2008 een monitoringverslag ontvangen met 

betrekking tot de reserves van het jaar ervoor. De CREG heeft, op niet 

geformaliseerde wijze, een interne analyse van dit verslag uitgevoerd. Gezien het 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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grote aantal niet-voorziene en dringende punten die in 2008 dienden behandeld te 

worden, is het voorzien dat de CREG vanaf 2009 een analyseverslag opstelt. 

 

 

75) Het aanbod van transportcapaciteit van gas opvolgen 

 

 

 

 

76) De ontwikkelingsprojecten in verband met de opslagcapaciteiten van gas 

opvolgen 

 

 

 

 

77) De resultaten van de open season Noord - Zuid (gas) opvolgen 

 

 

 

78) De open season voor de uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge 

opvolgen 

 

 

 

 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan voor 2008: 

 

79) Bestudering van de haalbaarheid van een elektrische interconnectie tussen 

België en het Verenigd Koninkrijk 

 

Doels
telling nr. 10: Opvolgen van de markt van gasinfrastructuurcapaciteiten 

 

Deze doelstelling dekt 7 acties en de CREG acht dat deze grotendeels werden 

verwezenlijkt. Van deze 7 acties werden er 2 volledig verwezenlijkt. 3 ervan werd 

grotendeels verwezenlijkt, één werd in beperkte mate verwezenlijkt en één bleek nutteloos 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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te zijn. 

 

80) Een kalender vastleggen voor een soepele “entry-exit” 

 
 

 

Het “entry-exit” systeem moet verder versoepeld worden na realisatie van een aantal 

belangrijke investeringen opgenomen in het investeringsplan van FLUXYS. Het 

nieuwe voorstel van indicatief vervoersprogramma transport 2009-2010 werd door 

FLUXYS ingediend in januari 2009.  

 

 
81) Een toegangsmodel oprichten dat de mededinging voor het L-gas verzekert 

 
 

 

Contacten werden door de CREG gelegd om de eenmaking van de nationale L-

gasmarkten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland op de agenda te plaatsen. 

De mogelijkheid werd ingeschat om tot een nieuw toegangsmodel te komen met Gas 

Transportservices en FLUXYS. Dit initiatief heeft nog niet tot een tastbaar resultaat 

geleid. Aangezien de implementatie van een nieuw toegangsmodel ondenkbaar is 

zonder de samenwerking over de landsgrenzen heen, is succes afhankelijk van de 

medewerking van buitenlandse actoren. Wel is het aantal leveringsondernemingen 

op het vervoersnetwerk verdubbeld tot een viertal. 

 

 

82) De regels voor de allocatie van capaciteit aanpassen en eventueel de “Use It Or 

Loose It”-procedure toepassen voor het transport van gas 

 
 

 

De CREG werkt in samenwerking met FLUXYS aan het nieuwe proces van allocatie 

van capaciteit op basis van een Open Subscription Period (OSP). De werkgroep is 

sinds juni 2008 meermaals samengekomen en een samenvatting van het voorstel 

van OSP werd gepresenteerd aan de netgebruikers. Ondanks de vele voorstellen is 

FLUXYS er niet in geslaagd een voor de netgebruikers aanvaardbaar voorstel van 

congestiebeleid op te stellen. Verder overleg tussen FLUXYS, netgebruikers en de 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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CREG is begin 2009 voorzien. FLUXYS gaat een nieuw voorstel van OSP uitwerken 

en ter goedkeuring voorleggen aan de CREG via het indicatief vervoersprogramma. 

In 2008 is er veel evolutie en vooruitgang geboekt. 

 

 

83) Het veilingmechanisme bestuderen (indien voorgesteld door FLUXYS of in 

geval van nieuwe, niet-discriminerende allocatie van de transportcapaciteiten 

van gas) 

 
Graad van 

verwezenlijking: Zonder 
voorwerp 

 

In 2008 werd geen voorstel vanwege FLUXYS ingediend.  

 

 

84) Het automatische reservatiesysteem (transport, opslag LNG) bestuderen 

 

 

 

Volgende automatische reservatiessytemen zijn in werking sedert april 2008: reservatie 

vervoersdiensten, Day Ahead markt, secundaire markt voor transitcapaciteit, reservatie 

vervoersdienten LNG. Een Automatic Reservation System (ARS) voor opslag werd niet 

ontwikkeld gezien het beperkte aantal spelers op deze markt. Reservatiesystemen kunnen 

slechts toegepast worden na ontwikkeling van het nieuwe vervoersmodel door FLUXYS. Tot 

op heden is de gedragscode niet van toepassing op doorvoer. In de loop van 2009 wordt de 

nieuwe gedragscode van toepassing en wordt het ontwikkelen van automatische 

reservatiesystemen voor de primaire en de secundaire markt verplicht voor alle netbeheerders 

(transmissie, LNG en opslag). 

 

 

 

85) De toegangsregels tot de opslaginstallaties goedkeuren en controleren 

 

 

 

 

86) De toegangsregels en de werking van de secundaire markt tot de LNG-terminal 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht



36 / 48 

van Zeebrugge opvolgen 

 

 

 

 

 

Doelstelling nr. 11: Opvolgen van de markt van levering van gas 

 
De CREG acht dat deze doelstelling, die 3 acties dekt, volledig werd verwezenlijkt. De 3 

acties van de doelstelling werden volledig verwezenlijkt: 

 

87) Meewerken aan de publicatie van de 4 Belgische regulatoren met betrekking tot 

de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België 

 

 
 

 

88) De diversificatie van de bevoorradingsassen en de leveringsondernemingen 

opvolgen, de nationale en internationale vraag opvolgen 

 

 
 

89) De activiteiten van de hub van Zeebrugge opvolgen (toegang en 

interoperabiliteit) 

 

 
 

 

 

 

Doelstelling nr. 12: De markt van levering van elektriciteit opvolgen 

 

De CREG acht dat deze doelstelling, die 5 acties dekt, grotendeels werd verwezenlijkt. 

Van deze 5 acties werden er 3 volledig verwezenlijkt en 2 in beperkte mate verwezenlijkt. 

 

90) Meewerken aan de publicatie van de 4 Belgische regulatoren met betrekking tot 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België 

 

 

 

 

91) De uitoefenbare virtuele productiecapaciteiten controleren 

 
 

 

 

92) De activiteiten van Belpex opvolgen en toezicht houden op de toekomstige 

ontwikkelingen en de toepassing van de reglementering 

 

 
 

 
93) Het project van regelmatige opvolging van de elektriciteitsmarkt verwezenlijken 

 
 

 

De gegevens met betrekking tot de balancing en de productie zijn nu al grotendeels 

beschikbaar en de CREG is begonnen aan een eerste pilootfase van lezing en 

opslag van de gegevens. De opstelling van een lastenboek voor de ontwikkeling van 

coherente gegevensbanken moet nog beginnen. Het project van opvolging van de 

markt is in het najaar van 2008 van start gegaan. Deze taken zullen in 2009 

voortgezet en uitgebreid worden, dank zij hun gedeeltelijke opname in de nieuwe 

activiteiten van de CREG met betrekking tot de monitoring. 

 

 

94) De bevoorradingszekerheid opvolgen (invoer en productie van elektriciteit in 

België) 

 

 

 
De analyse werd al deels uitgevoerd door de CREG in het kader van de opvolging 

van Belpex en van de interconnecties. De CREG heeft de opvolging van de 

elektriciteitsproductie op basis van de meting van de geproduceerde elektriciteit 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
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geanalyseerd. Gezien het grote aantal niet-voorziene en dringende punten die in 

2008 dienden behandeld te worden, werd de analyse gericht op de 

“bevoorradingszekerheid op (relatief) korte termijn” verschoven naar 2009. De CREG 

zal dit punt in het oog blijven houden, gezien het tekort aan productiecapaciteit in 

België, dat nog aan het toenemen is. De huidige daling van het verbruik (20% minder 

in maart 2009 ten opzichte van maart 2008) maakt dit probleem voor de onmiddellijke 

toekomst echter minder kritiek. 

 

 
Doelstelling nr. 13: De taken met betrekking tot de domeinconcessies en de offshore 
groenestroomcertificaten uitvoeren 

 

Deze doelstelling dekt 4 acties die werden vastgelegd in het kader van het beleidsplan voor 

2008. Ten gevolge van de invoering, in de loop van het jaar, van een dossier met betrekking 

tot de aansluitingskosten van een windmolenpark in de Noordzee, werd hieraan een 

bijkomende actie gevoegd. 

 

De CREG beschouwt deze doelstelling als volledig bereikt. De 4 oorspronkelijk voorziene 

acties werden volledig verwezenlijkt. De bijkomende actie werd grotendeels verwezenlijkt 

aangezien het dossier in december 2008 aan de CREG werd overhandigd. 

 
Oorspronkelijk voorziene acties: 
 

95) De contracten betreffende de aankoop van offshore groenestroomcertificaten 

tussen de producenten en ELIA controleren 

 

 

 

 

96) Deelnemen aan de werken van de groep ENOVER 

 

 

 

 

97) De gegevensbank met betrekking tot de offshore groenestroomcertificaten 

beheren 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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98) Het fonds met betrekking tot de verplichting tot aankoop van de offshore 

groenestroomcertificaten door ELIA beheren 

 

 

 

 

 

Bijkomende actie die heeft plaatsgevonden na de neerlegging van het beleidsplan: 

 

99) Controle van de aansluitingskosten van het windmolenpark van BELWIND 

 
 

 

In december 2008 heeft de CREG een vraag van BELWIND gekregen om de 

kostprijs van de kabel voor de aansluiting van het windmolenpark dat deze op de 

Blighbank wil realiseren, te controleren. De CREG is met die controle gestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  BEHEER VAN DE FONDSEN EN VAN DE OPENBARE 

DIENSTVERPLICHTINGEN 
 

Dit vijfde activiteitendomein vormde op zichzelf al een van de doelstellingen van de CREG 

voor 2008. 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
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verwacht
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Doelstelling nr. 14: Beheer, op federaal niveau, van de fondsen en de openbare 

dienstverplichtingen 

 

De CREG acht dat deze doelstelling, die 2 acties dekt, volledig werd verwezenlijkt. De ene 

actie heeft betere resultaten opgeleverd dan verwacht en de andere werd volledig 

verwezenlijkt. 

 

100) De zes fondsen bestemd voor de financiering van openbare 

dienstverplichtingen (ODV) beheren, de inning van de federale bijdrage 

opvolgen en de toeslagen publiceren 

 
 

 

Om de problemen met betrekking tot de inning van de federale bijdrage elektriciteit 

op te lossen en de deficitaire situatie van bepaalde fondsen in verband hiermee te 

verhelpen, heeft de CREG voorgesteld om de inning van de federale bijdrage 

elektriciteit opnieuw in te voeren op het niveau van de transmissienetbeheerder. Zij 

heeft actief deelgenomen aan de opstelling van een wetsontwerp en van een 

ontwerp van koninklijk besluit om het inningssysteem van de federale bijdrage 

elektriciteit te verbeteren. 
 

101) Eventueel nieuwe ODV-fondsen beheren 

 

 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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4.6 COMMUNICATIE EN SAMENWERKING 

 
Doelstelling nr. 15: De interne en externe communicatie van de CREG verbeteren en 

met andere instanties samenwerken 

 

De CREG acht dat deze doelstelling, die 9 acties dekt, volledig werd verwezenlijkt. 8 van 

deze 9 acties werden volledig verwezenlijkt en slechts 1 actie, in verband met een intern 

project van de CREG dat op lange termijn moet worden voorzien, werd in beperkte mate 

verwezenlijkt. 

 

102) Installeren van een intranet (personeelsbeheer en interne gegevensbanken) 

 
 

 

Het intranet van de CREG bevindt zich nog in een testfase, en is dus nog niet 

effectief beschikbaar als werkinstrument. Het aanzienlijke technische, conceptuele en 

inhoudelijke werk maakt dat dit een lange termijn project is.  

 

103) De website van de CREG grondig herzien 

 
 

 

 

104) De niet-vertrouwelijke akten van de CREG publiceren 

 

 

 

 

105) De tariefbeslissingen en de beslissingen met betrekking tot het energiebeleid 

van het land meedelen aan de Ministerraad 

 
 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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106) Het jaarverslag van de CREG voorbereiden 

 
 

 

 

107) De vragen en vragenlijsten beantwoorden 

 

 

 

 

108) De aanvragen betreffende consultaties, uitleg of communicatie in de vorm van 

kopieën van administratieve documenten behandelen 

 

 

 

 

109) Met verschillende Belgische en internationale instanties samenwerken 

 
 

 

 

110) Het jaarverslag van België ten opzichte van de Europese Commissie opstellen 

 

 

 

 

4.7  INITIATIEVEN VAN DE CREG 

 

Doelstelling nr. 16: Initiatieven van de CREG 

 

Naast haar wettelijke opdracht heeft de CREG in haar beleidsplan voor 2008 ook 11 acties 

vermeld die moeten worden ondernomen om de werking van de elektriciteits- en gasmarkten 

te verbeteren en om de bevoorradingszekerheid op deze markten te versterken. Er dient te 

worden opgemerkt dat de andere initiatieven die de CREG, bovenop de acties die in het 

kader van deze doelstelling voorzien waren, in 2008 heeft genomen, in dit verslag verwerkt 

werden door ze te op te nemen in de doelstelling waarop ze betrekking hadden. 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
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De CREG acht dat deze doelstelling grotendeels werd verwezenlijkt. 8 van de 11 

oorspronkelijk vastgelegde acties werden volledig verwezenlijkt en 3 werden grotendeels 

verwezenlijkt.  

 

111) Verbetering van de elektriciteits- en gaswetten 

 
 

 

 

112) Opvolgen van de werken van de Commissie Energie 2030 

 
 

 

 
113) De naleving van de verbintenissen van de partijen in het kader van de fusie 

Suez/Gaz de France opvolgen 
 

 

 

 

114) De CEPA-studie van de Algemene Raad betreffende de werking van de 

gasmarkt opvolgen 

 
 

 

 
115) Gevolg geven aan de arresten van de Raad van State en van het Hof van 

Beroep van Brussel en oplossingen zoeken om beroepen te verhelpen 

 
 

 

Ondanks het feit dat momenteel nog verschillende procedures aan de gang zijn bij de 

Raad van State en het Hof van Beroep van Brussel, is de CREG proactief gebleven 

en is ze in samenwerking met de overheid en de beheerders blijven zoeken naar 

oplossingen om de beroepen tegen haar beslissingen te verhelpen. 

 

 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

 
Niet verwezenlijkt 

In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 

verwacht
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116) Een strategie op het vlak van prijsmonitoring van de levering van elektriciteit 

en gas voorstellen 

 
 

 

 

117) De mogelijke evoluties van het huidige compensatiemechanisme van de 
kwartuuronevenwichten bestuderen 
 

 

 
 
118) De diensten aangeboden door FLUXYS verbeteren 

 
 

 

De aangepaste voorstellen van indicatieve vervoersprogramma’s met de diensten 

voor opslag en LNG 2009-2010 werden door de CREG goedgekeurd. Wat het 

nieuwe voorstel van indicatief vervoersprogramma 2009-2010 met de diensten voor 

binnenlandsvervoer betreft, werd het congestiebeleid opgenomen maar zijn 

ontwikkeling liep vertraging op bij FLUXYS. Het nieuwe voorstel van indicatief 

vervoersprogramma voor binnenlandsvervoer werd door FLUXYS ingediend in 

januari 2009. 

 
119) De criteria bestuderen die toelaten het evenwicht van het gastransportnet en 

het optimale beheer van de incidenten te verzekeren 
 

 
 

 
120) De synergie tussen de gastransit en het vervoer naar de Belgische markt 

bevorderen 
 

 

 

De eerste aanzet werd gegeven met het aanbieden van de synergiedienst 

transit/transport in kader van het congestiebeheer. In samenspraak tussen de CREG 

en FLUXYS werd een nieuw vervoersmodel ontwikkeld en in oktober 2008 een 

Niet verwezenlijkt In beperkte mate 
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eerste keer voorgesteld aan de netgebruikers. Het nieuwe vervoersmodel wordt in 

2009 verder ontwikkeld (backoffice, reservatie-, allocatie-, informatie- en 

facturatiesystemen) en zou in principe eind 2009 operationeel moeten zijn. 

 
 
121) De conversie van de zones bevoorraad met L-gas en H-gas bestuderen 

 
Niet verwezenlijkt In beperkte mate 

verwezenlijkt Grotendeels verwezenlijkt Volledig verwezenlijkt Betere resultaten dan 
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5. CONCLUSIE: GRAAD VAN 
VERWEZENLIJKING VAN DE 
DOELSTELLINGEN VAN DE CREG IN 2008 
 

 

De CREG is actief in 5 activiteitendomeinen. In het kader hiervan heeft ze, in haar 

beleidsplan voor 2008, in totaal 16 algemene doelstellingen vastgelegd die ze moest 

verwezenlijken. Deze 16 doelstellingen kunnen in totaal worden onderverdeeld in 90 acties 

die op hun beurt overeenkomen met individuele taken die moeten worden uitgevoerd. 

 

Op het ogenblik van opstelling van dit vergelijkend verslag van de doelstellingen 

geformuleerd in het beleidsplan en de verwezenlijkingen van 2008, stelt de CREG vast dat 

zij in totaal 121 acties heeft uitgevoerd in het kader van de 16 doelstellingen die 

oorspronkelijk werden vastgelegd.  

 

Deze stijging van meer dan 30 % van het aantal acties vergeleken met het oorspronkelijke 

aantal acties vloeit voort uit aanvragen van studies, adviezen en voorstellen geformuleerd 

door de Minister van Energie in de loop van het jaar of uit initiatieven die de CREG in 2008 

heeft genomen om de werking van de elektriciteits- en de gasmarkt te verbeteren. Deze 

initiatieven getuigen van de proactieve rol die door de CREG wordt gespeeld tijdens de 

uitvoering van elke nieuwe wettelijke bepaling van zodra ze kennis heeft genomen van 

problemen of onregelmatigheden, of deze nu betrekking hebben op de wetgeving, op de 

tarieven of op de werking van de elektriciteits- en gasmarkten  

 

Dankzij de kwalitatieve evaluatie van de graad van verwezenlijking van de 
doelstellingen van de CREG in 2008, die synthetisch gedetailleerd staat in het kader van 

het 3e deel van dit verslag, komt men tot onderstaande tabel.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat, om de graad van verwezenlijking van de doelstellingen te 

bepalen, ook rekening werd gehouden met de 31 bijkomende acties die in 2008 werden 

gevoerd. Zeven van de 16 doelstellingen van de CREG werden volledig verwezenlijkt en 

negen werden grotendeels verwezenlijkt.  
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ACTIVITEITENDOMEIN DOELSTELLINGEN VOOR 2008 
GRAAD VAN 

VERWEZENLIJKING: 

1. ADVISEUR VAN DE 
OVERHEID Doelstelling nr. 1: Antwoorden op de acties die de 

overheid verlangt van de CREG 
Volledig verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 2: Formuleren van voorstellen en 
adviezen voorzien door de elektriciteits- en de 
gaswetten 

Grotendeels verwezenlijkt 

2. CONTROLE VAN 
DE TOEPASSING VAN 
DE WET 

Doelstelling nr. 3: Verbeteren van de situatie van de 
gastransit in België 

Volledig verwezenlijkt 

3. TARIEVEN VOOR 
HET GEBRUIK VAN 
DE NETTEN EN PRIJS 
OP DE 
ELEKTRICITEITS- EN 
OP DE GASMARKT 

Doelstelling nr. 4: Goedkeuren van de tarieven en 
controleren van de rekeningen van de beheerders 
van de transmissienetten van elektriciteit en gas 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 5: Goedkeuren van de tarieven en het 
controleren van de rekeningen van de beheerders 
van de distributienetten van elektriciteit en gas 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 6: Berekenen van de 
indexeringsparameters voor de prijzen en de sociale 
tarieven 

Volledig verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 7: Controleren en goedkeuren van de 
schuldvorderingen van de beschermde klanten en 
bepalen van het Fonds beschermde klanten 

Grotendeels verwezenlijkt 

4. WERKING VAN DE 
ELEKTRICITEITS- EN 
GASMARKTEN 

Doelstelling nr. 8: Controleren van de toegangsregels 
van derden tot de transportnetten voor elektriciteit en 
gas, de opslag van gas en LNG 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 9: Controleren van de investeringen 
en de middelen voor het beheer van de 
transportnetten voor elektriciteit en gas 

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 10: Opvolgen van de markt van 
gasinfrastructuurcapaciteiten Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 11: Opvolgen van de gasmarkt Volledig verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 12: Opvolgen van de 
elektriciteitsmarkt  

Grotendeels verwezenlijkt 

Doelstelling nr. 13: Het verzekeren van de taken met 
betrekking tot de domeinconcessies en de offshore 
groenestroomcertificaten 

Volledig verwezenlijkt 

5. BEHEER VAN DE 
FONDSEN EN VAN DE 
OPENBARE 
DIENSTVERPLICHTIN
GEN 

Doelstelling nr. 14: Het beheer, op federaal niveau, 
van de fondsen en de openbare dienstverplichtingen Volledig verwezenlijkt 

COMMUNICATIE EN 
SAMENWERKING Doelstelling nr. 15: Verbeteren van de interne en 

externe communicatie van de CREG en 
samenwerken met andere instanties 

Volledig verwezenlijkt 

ALLE 
ACTIVITEITENDOMEI
NEN 

Doelstelling nr. 16: Initiatieven van de CREG Grotendeels verwezenlijkt 

 

 

 

 

 






