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1. INLEIDING 

Overeenkomstig artikel 23, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, § 3 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen, stelt de COMMISSIE VOOR DE 
REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) aan de hand van onderhavig document een 
vergelijkend verslag op betreffende de doelstellingen geformuleerd in haar beleidsplan voor het jaar 
2018 en van hun verwezenlijking. Dit verslag vormt een bijlage bij het jaarverslag 2018 van de CREG.  

Het jaarverslag 2018 en het vergelijkend verslag 2018 zijn beschikbaar op de website van de CREG1, 
alsook het beleidsplan 2018 zodat de geïnteresseerde lezer hierin bijkomende informatie kan putten 
indien deze dit nodig acht.  

Dit vergelijkend verslag bevat naast de inleiding drie andere delen. Eerst wordt de inhoud van 
het beleidsplan van 2018 kort aangehaald. Vervolgens wordt de methodologie voorgesteld voor 
de vergelijking van de doelstellingen en de verwezenlijkingen voor het jaar 2018. Daarna volgt 
de synthetische evaluatie van de graad van verwezenlijking van elke deliverable.  

Dit vergelijkend verslag werd op 25 april 2019 goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG. 

  

                                                           

1 http://www.creg.be/nl/ra.html  

http://www.creg.be/nl/ra.html
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2. HERINNERING AAN DE INHOUD VAN HET 
BELEIDSPLAN VOOR HET JAAR 2018 

In haar beleidsplan 2018, opgesteld door de CREG in oktober 2017, behandelde de CREG uitvoerig 
de doelstellingen die zij ten aanzien van de wettelijke bepalingen, van haar opdrachten en van 
de richtsnoeren op het vlak van energiebeleid vastgelegd door de Federale Regering, wenste te 
verwezenlijken.  

Voor 2018 heeft de nieuwe indeling in thema’s, doelstellingen, activiteiten en deliverables van 
het beleidsplan een dubbel doel. Enerzijds moet deze nieuwe structuur de leesbaarheid verhogen, 
anderzijds moet ze de voorzienbaarheid van de deliverables bevorderen die afgeleverd zullen worden. 
Bijgevolg is dit vergelijkend verslag ook op deze nieuwe structuur gebaseerd. 

Aangezien het moeilijk en zelfs onmogelijk is om deze doelstellingen volgens hun prioriteit te 
rangschikken, onder andere omwille van hun aantal en vooral omwille van hun complementariteit, en 
omdat de wetgeving hieromtrent niets voorziet, heeft de CREG zich toegelegd op hun verwezenlijking 
door de beschikbare technische en menselijke middelen aan te wenden in functie van de dringende 
aard en het belang van deze doelstellingen, om een betere werking van de elektriciteits- en gasmarkten 
te waarborgen.  
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3. INHOUD VAN HET VERGELIJKEND VERSLAG 
BETREFFENDE DE DOELSTELLINGEN EN DE 
VERWEZENLIJKINGEN VOOR HET JAAR 2018 

Dit verslag geeft een bondig overzicht van de graad van verwezenlijking van de door de CREG bepaalde 
doelstellingen voor het jaar 2018. De evaluatie van elke doelstelling is gebaseerd op een systematische 
en gedetailleerde analyse van de graad van verwezenlijking van de deliverables die deze doelstelling 
omvat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van volgende schaal:  

 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

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 deliverables waaruit deze bestaan. Wanneer 
deliverables niet zoals gepland konden worden verwezenlijkt, ofwel betere resultaten hebben 
opgeleverd dan verwacht, wordt hiervoor de reden aangegeven.  

Om redenen van objectiviteit en synthese, is de CREG echter niet te lang blijven stilstaan bij de invloed 
van de verwezenlijking van de doelstellingen. Zij herinnert er wel aan dat deze in het algemeen 
bijdragen tot een betere werking van de elektriciteits- en de gasmarkt. De lezer die geïnteresseerd is 
in de individuele invloed van de doelstellingen van de CREG, wordt vriendelijk verzocht het jaarverslag 
2018 te raadplegen of de verschillende akten van de CREG die integraal beschikbaar zijn op haar 
website2.   

Alvorens de graad van verwezenlijking van de doelstellingen te bespreken, moet worden verduidelijkt 
dat, ook al kunnen bepaalde doelstellingen binnen het jaar worden verwezenlijkt, de meeste 
doelstellingen van de CREG redelijkerwijze toch moeilijk op een zodanig korte periode kunnen 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 nog steeds in 
een overgangsfase bevinden en momenteel worden geconsolideerd. 

In dit deel werd ervoor gekozen achtereenvolgens het activiteitendomein, de betrokken doelstelling 
en tot slot de verschillende deliverables waaruit deze is samengesteld te behandelen. 

  

                                                           

2 http://www.creg.be/nl/outputdb.asp  

http://www.creg.be/nl/outputdb.asp
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4. SYNTHETISCHE EVALUATIE VAN DE GRAAD VAN 
VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLING 
VASTGELEGD DOOR DE CREG VOOR HET JAAR 2018 

In het kader van haar activiteitendomeinen heeft de CREG, in haar beleidsplan voor 2018, in totaal 14 
te verwezenlijken algemene thema’s met meervoudige doelstellingen bestaande uit 159 deliverables 
vastgelegd. 

De globale evaluatie van de graad van verwezenlijking van de 159 deliverables die CREG in 2018 diende 
te verwezenlijken leidt tot volgende grafiek (aantal en percentage): 

 

4.1. AS NR. 1: GELIBERALISEERDE ACTIVITEITEN 

Thema 1: toezicht op de prijzen 

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.9  

 

1. Boordtabel van de ontwikkeling van de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas in België  

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Zonder voorwerp; 5; 
3%

Niet verwezenlijkt; 4; 
2%

In beperkte mate 
verwezenlijkt; 6; 4%

Grotendeels 
verwezenlijkt; 2; 1%

Verwezenlijkt wat 
betreft de CREG, maar 
niet voltooid omwille 

van externe 
elementen; 12; 8%

Volledig verwezenlijkt; 
130; 82%

Betere resultaten dan 
verwacht; 0; 0%

Zonder voorwerp

Niet verwezenlijkt

In beperkte mate verwezenlijkt

Grotendeels verwezenlijkt

Verwezenlijkt wat betreft de CREG, maar niet voltooid omwille van externe elementen

Volledig verwezenlijkt

Betere resultaten dan verwacht
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2. CREG Scan up-to-date houden  

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

3. Infografieken voor particulieren en kmo’s 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

4. Grafieken: 1) opbouw totale energieprijs in 3 Belgische regio’s, alsook 

2) evolutie energieprijs en totale prijs in België en de buurlanden 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

5. Verslag met betrekking tot de verhouding tussen de kosten en de prijzen op de Belgische 

aardgasmarkt in 2017 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

6. Studie met betrekking tot de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2017 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

7. Rapport in het kader van de verificatieopdracht overeenkomstig de wet op de kernuitstap 
en de Conventie Tihange 1 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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8. Opdracht van verificatie van de toezegging van de Belgische Staat ten gevolge van 

de verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales Tihange1, Doel 1 en Doel 2 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

9. Advies betreffende de winstmarge van de industriële productie door splijting van 

kernbrandstoffen door de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage  

(Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

10. Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

11. Publicatie van een internationale vergelijking van de energieprijzen in België met 

de buurlanden 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Thema 2: toezicht op de werking van de groot- en kleinhandelsmarkten  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.13 

 

12. Periodieke informatie over de resultaten van de analysen van de groothandelsmarkt 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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13. Verzamelen en verwerken data productportefeuilles leveranciers actief op 

de energiemarkten voor particulieren, zelfstandigen en kmo’s (marktaandelen) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Alle data werden verzameld maar in 2018 werd er geen update van de bijhorende studie gemaakt, hoofdzakelijk 
om volgende redenen: eerste analyse toonde geen belangrijke evoluties, omschakeling naar een ander databank 
formaat (Excel naar SQL) diende te gebeuren. 

14. Nota over de opvallende evoluties op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas 

in 2017 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

15. Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor 

elektriciteit – monitoringrapport 2017 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

16. Studie over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

17. Uitvoering van analyses met betrekking tot opmerkelijke of interessante gebeurtenissen op 

de Belgische groothandelsmarkten voor energie 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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18. Onderzoeken van gesignaleerde verdachte transacties in het kader van de REMIT-

verordening 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Thema 3: beschermen van de belangen van alle Belgische consumenten  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.18 

 
19. Informatie over de toestand van de fondsen die gespijsd worden door de federale bijdrage 

aan de bevoegde ministers 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

20. Informatie aan de bevoegde ministers en het parlement over de betalingen die worden 

uitgevoerd in het kader van de offshore toeslag 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

21. Berekening van de verschillende eenheidswaarden van de federale bijdrage elektriciteit 

en gas 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

22. Infografieken van de energiemarkt 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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23. CREG Scan up-to-date houden 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

24. Grafieken: 1) opbouw totale energieprijs in 3 Belgische regio’s, alsook 

2) evolutie energieprijs en totale prijs in België en de buurlanden 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

25. Publicatie van een internationale vergelijking van de energieprijzen in België met 

de buurlanden 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

26. Scoreboard actualiseren en publiceren 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

27. Evaluatie van de online prijsvergelijkers 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Aangezien er in 2018 geen aanvragen werden ingediend conform hoofdstuk 5 van het charter voor goede 
informatieverschaffing (Beslissing (B)1614 – 5 juli 2018) werd geen evaluatie uitgevoerd. De CREG heeft 
maatregelen genomen bij punctuele vaststellingen van foutieve informatie door prijsvergelijkingswebsites. 
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28. Berekenen en publiceren van de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas voor 

de periode februari-juli 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

29. Berekening en publicatie van de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas voor 

de periode augustus – januari 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

30. Controle van de tarieven van gedropte klanten voor elektriciteit en aardgas die zijn berekend 

door de DNB op basis van de gegevens die zijn verstrekt door de CREG (voor de tarieven van 

het tweede semester) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

31. Controle van de tarieven van gedropte klanten voor elektriciteit en aardgas die zijn berekend 

door de DNB op basis van de gegevens die zijn verstrekt door de CREG 

(voor de tarieven van het eerste semester) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

32. Controle en goedkeuring van de vorderingen "sociale tarieven" voor elektriciteit en aardgas 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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33. Publicatie van de actualisering van de PwC-studie over een Europese vergelijking van 

elektriciteits- en gasprijzen voor grote industriële verbruikers 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

34. Controleopdracht van de saldi uit het verleden van de federale bijdrage elektriciteit 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Thema 4: bevorderen van de samenwerking met overheden en andere instanties in België 

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.24 

 

35. Organisatie van een tweejaarlijkse workshop CREG-BIPT 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Niet gefinaliseerd omwille van moeilijkheden om met het BIPT samen te komen gezien hun tarifaire agenda. 

 

36. Installatie van een nieuw informaticaplatform ter ondersteuning van de werkzaamheden in 

het kader van Forbeg 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

37. Opstelling en kennisgeving van het Nationaal Rapport van België 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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38. Jaarlijks ACER/CEER Joint Market Monitoring Report 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

39. Jaarlijks activiteitenverslag en vergelijkend verslag van de doelstellingen en 

de verwezenlijkingen van de CREG 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

40. Planning en organisatie van de Forbeg werkgroep “Gas” 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

41. Planning en organisatie van de Forbeg werkgroep “Informatie-uitwisseling” 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

42. Planning en organisatie van de Forbeg werkgroep “Europa” 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

43. Planning en organisatie van de Forbeg werkgroep “Distributiesystemen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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44. Adviseren van het Algemeen Bestuur Energie inzake de aanpassingen van het technisch 

reglement 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

45. Adviseren van het Algemeen Bestuur Energie inzake de verdere evolutie van Europese 

Energieregelgeving 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

46. Jaarlijks activiteitenverslag van Forbeg geïntegreerd in het jaarverslag van de CREG 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

47. Kennisgeving van de beleidsnota voor 2019 aan de Kamer van volksvertegenwoordigers 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

48. Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits-en aardgasmarkten in België 

– jaar 2017 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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49. Publicatie van de wetenschappelijke bijdragen voor de jaarlijkse CREG-conferentie van 2017 

in de European Journal of Risk Regulation 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Dit kon niet worden gerealiseerd omdat het European Journal of Risk Regulation moeilijkheden had om snel 
genoeg te publiceren. Bijgevolg verkozen verschillende bijdragers om gebruik te maken van de mogelijkheid om 
hun wetenschappelijke bijdrage te publiceren via andere kanalen (sommigen deden dit omwille van 
verplichtingen om jaarlijks een minimumaantal te publiceren). De CREG heeft dit verzoek ingewilligd. 

 

50. Organisatie van de jaarlijkse conferentie van de CREG 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Er werd geoordeeld dat deze taak in 2018 geen prioriteit had. 

 

Thema 5: Samenwerken met instanties op Europees en internationaal niveau  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.32 

 

51. Onderzoek en resterende voorbereiding van de Europese tweejaarlijkse structurele 

benchmarking van de efficiëntie van de gas-TNB 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De consultant die deze vergelijking van de gas-TNB’s uitvoert, heeft vertraging opgelopen omwille van de 
complexiteit van de gegevens van deze TNB’s. De eerste resultaten van de benchmarking zouden gekend moeten 
zijn tegen het einde van de eerste week van april 2019. 

 

52. Ondersteunen van de CEER en ACER in het kader van hun werking en de vertegenwoordiging 

van deze organisaties 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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53. Planning en organisatie van de External Relations Group van de CEER 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

54. De juridische analyses, Europese benchmarkingoefeningen en monitoring van de 

energiemarkten vormgeven binnen de CEER en ACER 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

55. In voorkomend geval, identificatie van marktmisbruik op basis van het toezicht op 

tradingactiviteiten in groothandelsenergieproducten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

56. Uitvoering van een proces voor zelfevaluatie over de implementering van het in 2015 

ontwikkelde Gas Target Model 

Deze doelstelling is opgenomen in het 2-jaarlijks marktmonitoringrapport aardgas (geen editie in 2018). 

 

57. Bijdragen aan vragenlijsten toegezonden door ACER en de CEER 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

58. Deelnemen aan en beheren van de door CEER georganiseerde opleidingsactiviteiten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Zonder voorwerp      
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59. Assessment aan de hand van (metrische) indicatoren vastgelegd in de Position Paper on 

Well-functioning Retail Energy Markets en gedefinieerd in het gelijknamige handboek 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

60. Uitvoering van de Europese benchmarkingstudies voor aardgas- en 

elektriciteitstransmissieoperatoren 

Niet verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

61. Ingaan op raadplegingen en deelnemingsverzoeken van Europese instellingen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

62. Bijdragen en deelnemen aan de opvolging van de priority issues binnen de European Policy 

Unit van de CEER 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

63. Onderzoek van de mededeling eind 2016 van de Europese Commissie in overleg met 

de gewestelijke regulatoren 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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64. Deelname aan de Electricity Coordination Group en de Gas Coordination Group 

vergaderingen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

65. Opvolging van de werkgroepen opgericht door de Europese Commissie over de kwetsbare 

consumenten en de transparantie van de prijzen 

Niet verwezenlijkt 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

66. Actief deelnemen aan de fora over gas, elektriciteit, burgers en infrastructuur 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

67. Organiseren van minstens één bilaterale vergadering met de reguleringsautoriteit van elk 

buurland 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De CREG zag zich genoodzaakt om zich door het vertrek van de voorzitter in de loop van het jaar 2018, terug te 

plooien op de multilaterale contacten die plaats vonden binnen de structuren van CEER en/of ACER. De bilaterale 

contacten op het hoogste niveau met de regulatoren in de buurlanden werden dan ook niet meer, of slechts 

gedeeltelijk uitgevoerd. 

 

68. Deelname aan de discussies binnen de taskforce opgericht door de bevoegde overheden, 

om de consequenties van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit Europa op te volgen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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69. Deelname aan de activiteiten van RegulaE.fr, waaronder de workshop 2018 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 
70. Deelname aan de jaarlijkse conferentie van RegulaE.fr 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

4.2. AS NR. 2: GEREGULEERDE ACTIVITEITEN 

Thema 6: waarborgen van een adequate en doeltreffende werking van de netten en hun beheerder 

in het belang van hun gebruikers  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.41 

 
71. Eensluidend advies binnen de dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de benoeming 

van onafhankelijke bestuurders van Elia, Fluxys Belgium en Fluxys LNG 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

72. Goedkeuring balanceringscontract, balanceringscode en balanceringsprogramma (aardgas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

73. Controle van de tariefverslagen, inclusief de beslissing over de voor 2017 toe te kennen 

incentives (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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74. Controle van de tariefverslagen, inclusief de beslissing over de saldi voor 2017 (aardgas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

75. Voorlopig rapport over de bedragen die de CREG van plan is toe te wijzen voor 

het exploitatiejaar 2018 met betrekking tot de bij artikel 25 (investeringen) van 

de tariefmethodologie beoogde incentives (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

76. Actualisering van de studie over de transparantie, REMIT en MiFID 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De studie werd niet geactualiseerd. Op 15 mei 2018 was er wel een workshop met de marktspelers over deze 
studie. In 2018 werd er voortgewerkt aan de transparantie door een tariefstimulans betreffende de kwaliteit van 
de gegevens voor de TNB’s te creëren. Op Europees niveau zijn er discussies over de drempelwaarden van 
de publicatie van voorwetenschap in het kader van REMIT en de verdeling van de competenties tussen 
energieregulatoren en financiële regulatoren. Het Clean Energy Package, de herzieningen van financiële 
wettelijke teksten en de Brexit hebben een niet-verwaarloosbare impact op de hele studie. Zodra er over deze 
zaken duidelijkheid is, zal de studie kunnen worden geactualiseerd. 

 

77. Studie over het aandeelhouderschap van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van 

windmolenparken in de Noordzee (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Het gaat hier om een update van een vroegere studie die gedeeltelijk werd uitgevoerd maar uitgesteld is wegens 
overdrachten van domeinconcessies die zich in 2018 hebben voorgedaan. 

78. Adviezen CREG met betrekking tot de aanvragen voor het toekennen van de hoedanigheid 

van beheerder van een gesloten industrieel net (elektriciteit) 

In 2018 heeft de CREG geen aanvragen voor de toekenning van de hoedanigheid van beheerder van een gesloten 
industrieel net (elektriciteit) ontvangen en heeft ze dus geen dergelijke adviezen moeten verlenen. 

Zonder voorwerp      
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79. Toezicht en besluiten met betrekking tot de implementering van de regionale mechanismen 

voor gecoördineerde toewijzing van capaciteiten op D-1 en intraday (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

80. Beslissingen over wijzigingen aan de aansluitingscontracten, toegangscontracten en 

contracten van de toegangsverantwoordelijken (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

81. Advies met betrekking tot aanpassing van het technisch reglement (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

82. Beslissing met betrekking tot de objectieve criteria voor de coördinatie van het inschakelen 

van de productie-installaties (elektriciteit) 

Opgenomen in de grondige herziening van het CIPU-kader (ICAROS-project van Elia) dat in 2019 zal 
gefinaliseerd worden. 
 

83. Beslissingen m.b.t. wijzigingen van de regulatoire documenten voor wat betreft de tweede 

laadinstallatie voor LNG-vrachtwagens 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

  

Zonder voorwerp      
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84. Beslissingen m.b.t. wijzigingen van de regulatoire documenten voor wat betreft de small 

scale LNG 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

85. Beslissingen m.b.t. wijzigingen van de regulatoire documenten voor wat betreft de early 

transshipment 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

86. Beslissingen m.b.t. aanpassingen aan het gasvervoersmodel (gas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

87. Beslissingen betreffende de aanpassing van de belangrijkste voorwaarden van IUK 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

88. Beslissing betreffende de belangrijkste voorwaarden van Balansys 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

89. CEER report on barriers for storage product innovation (binnen GST TF): actieve bijdrage van 

de CREG aan het opstellen van dit rapport (gas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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Thema 7: ontwikkelen van netwerkcodes en controle van hun correcte toepassing  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.57 

 

90. Opstellen met ACER van een set van gemeenschappelijke principes voor 

de transmissienettarieven voor elektriciteit 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Taak voorzien voor ACER in het kader van het Clean Energy Package (CEP) die in 2020 zal moeten worden 
uitgevoerd. 

 

91. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 

de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 

berekeningsmethodologie voor de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige 

day-ahead-koppeling (art. 43) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Goedgekeurd op 14 februari 2019, na een eerder wijzigingsverzoek door alle regulerende instanties. 

 

92. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
berekeningsmethodologie voor de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige 
intradaykoppeling (art. 56) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Goedgekeurd op 21 februari 2019, na een eerder wijzigingsverzoek door alle regulerende instanties. 

 

93. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
de prijszettingsmethodologie voor de intradaycapaciteit (art. 55) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Goedgekeurd door ACER op 25 januari 2019. 
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94. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
de gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie (art. 20) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De methodologie voor de Channel regio werd goedgekeurd op 6 december 2018, en de methodologie voor de 
Core regio werd goedgekeurd door ACER op 21 februari 2019. 

 

95. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : de 
methodologie voor de gecoördineerde redispatching of de compensatiehandel (art. 35) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De methodologie voor de Channel regio werd goedgekeurd op 24 januari 2019, en de methodologie voor de Core 

regio werd ontvangen in maart 2019. 

 

96. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
de kostendelingsmethodologie voor de redispatching of de compensatiehandel (art. 74) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De methodologie voor de Channel regio werd goedgekeurd op 24 januari 2019, de methodologie voor de Core 
regio werd ontvangen in maart 2019. De kostendelingsmethodologie is uitgesteld als gevolg van externe 
gebeurtenissen. 

 

97. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
de methodologie voor het verstrekken van de gegevens over opwekking en basislast 
(art. 17) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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98. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
de methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel (art. 18) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

99. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations : 
de methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten (art. 57) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Na een wijzigingsverzoek in december, werd een nieuwe goedkeuringsaanvraag ontvangen in maart 2019. 

 

100. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations: de eisen 
betreffende het centrale toewijzingsplatform (art. 49) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

101. Gecoördineerde beslissing van de CREG met de andere Europese regulatoren betreffende 
de netwerkcodes CACM, FCA, Balancing, Grid Connection et System Operations: de 
methodologie voor het delen van de kosten van het centrale toewijzingsplatform (art. 59) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

102. Opvolging van de implementatie NC CAM, BAL, INT + CMP via de publicatie van rapporten 
binnen ACER GWG. Actieve bijdrage van de CREG aan het opstellen van deze rapporten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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103. Beslissing over aanpassingen van het toegangsreglement gas met betrekking tot NC CAM 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Thema 8: vaststellen van de nettarieven (ex ante en ex post) 

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.64 

 
104. Controle van de jaarlijkse tariefverslagen (Elia; ex post), met inbegrip van de saldi van 

de beheerbare en niet-beheerbare kosten en de toeslagen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

105. Beslissingen met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichting 2019 (ODV) 

en de toeslagen voor het jaar 2019 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

106. Beslissing met betrekking tot de vaststelling van de te verwezenlijken doelstellingen in 2019 

in het kader van de aan de CREG overgelaten stimuleringsmaatregel zoals bedoeld in artikel 

27 (discretionaire incentive) van de tariefmethodologie 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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107. Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans 

voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, § 1, 2) en § 3 van de tariefmethodologie 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

108. Voorlopig rapport over de bedragen die de CREG van plan is toe te wijzen voor 

het exploitatiejaar 2018 met betrekking tot de bij artikel 23 van de tariefmethodologie 

beoogde incentives 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

109. Toezicht houden op de correcte toepassing van de nieuwe tariefmethodologie (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

110. Aanpassing en/of herziening van de tariefbeslissingen (ex ante; elektriciteit) (bij nieuwe 

diensten, aanpassing van diensten of wijziging van de wet, bijv. tarief voor opslag) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

111. Aanpassing en/of herziening van de tariefbeslissingen (ex ante; elektriciteit) (bij nieuwe 

diensten, aanpassing van diensten of wijziging van de wet, bijv. MOG-tarief) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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112. Aanpassing en/of herziening van de tariefbeslissingen (ex ante; elektriciteit) (bij nieuwe 

diensten, aanpassing van diensten of wijziging van de wet, bijv. een tariefwijziging voor 

elektro-intensieve verbruikers) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

113. Opvolging van de boekhouding (elektriciteit en aardgas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

114. Beroepsprocedures van de samenstelling van het dossier tot de toepassing van 

de rechterlijke beslissing (elektriciteit) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

115. Overleg met Elia en openbare raadpleging voor het vastleggen van de tariefmethodologie 

voor Elia 2020-2023 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

116. Sluiten van een nieuw akkoord met Elia over de procedure voor het indienen en goedkeuren 

van voorstellen voor het transport van elektriciteit 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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117. Controle van de jaarlijkse tariefverslagen (Fluxys Belgium), met inbegrip van de beslissing 

over de saldi van de beheersbare en niet-beheersbare kosten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

118. Controle van de jaarlijkse tariefverslagen, met inbegrip van de beslissing over de saldi (Fluxys 

LNG) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

119. Toezicht houden op de correcte toepassing van de tariefmethodologie (aardgas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

120. Aanpassing en/of herziening van de tariefbeslissingen (bijv. bij een samenvoeging van zones) 

(aardgas) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Er was geen aanpassing en/of herziening van de tarieven want er waren geen intrinsieke redenen om dit te doen. 

 

121. Beroepsprocedures vanaf de samenstelling van het dossier tot de uitvoering van 

de rechterlijke beslissing (aardgas) 

Er was geen beroepsprocedure tegen een beslissing betreffende de transport-/ opslagtarieven voor LNG 
Terminalling. 

  

Zonder voorwerp      
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122. De regularisatierekening van de transmissie- en opslagactiviteit transparant maken met het 

oog op de informatie aan de marktspelers 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De CREG was bereid om de regularisatierekening van de transmissieactiviteit transparant te maken voor 
de marktspelers, maar de marktspelers hebben het dit jaar niet gevraagd. Het feit dat de tariefmethodologie 
2020-2023 voorziet dat de regularisatierekening maximum 100 M€ zal bedragen, zonder mogelijkheid om 
daarvan af te wijken, heeft de marktspelers gerustgesteld. De daling van deze regularisatierekening is dus 
bevestigd. 

 

123. Een nieuwe waarde vaststellen voor de kleine aanpassing en/of neutraliserings-heffing 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

124. Overleg met Fluxys Belgium en openbare raadpleging om de Fluxys 2020-2023 

tariefmethode vast te stellen om in voorkomend geval rekening te houden met de Europese 

tariefcodes 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

125. Sluiten van een nieuw akkoord met Fluxys Belgium over de procedure voor het indienen en 

goedkeuren van tariefvoorstellen om rekening te houden met de Europese netwerkcode 

voor de harmonisatie van de tariefstructuren voor het vervoer van aardgas 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

126. Opvolging van de implementatie van de nieuwe tariefmethode van Interconnector 

(Verenigd Koninkrijk) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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Thema 9: ontwikkeling en omkadering van de markt van de ondersteunende diensten en 

de strategische reserve (elektriciteit) 

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.72 

 

127. Verslag over de offertes voor de spanningsregelingsdienst in 2019 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

128. Antwoord op de openbare raadpleging met betrekking tot de evaluatie van de behoefte 

aan "strategische reserve" vanaf 2019/2020 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

129. Beslissing met betrekking tot de ODV "strategische reserve" 2019 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

130. Beslissing met betrekking tot de saldi van de strategische reserve 2017 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

131. In voorkomend geval, het opstellen van een advies met betrekking tot de al dan niet 

manifeste onredelijkheid van de offertes voor deelname aan de strategische reserve 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

Verwezenlijkt wat betreft de 
CREG, maar niet voltooid 

omwille van externe 
elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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132. Beslissing met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve voor de winter 

2018/2019 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

133. Beslissing omtrent de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling 

van het vermogen van de primaire, secundaire en tertiaire reserve voor 2019 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

134. Beslissingen omtrent het voorstel van de N.V. Elia System Operator met betrekking tot de 

aanpassing van de werkingsregels van de markt in verband met de compensatie van de 

kwartieronevenwichten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Thema 10: Samenwerken met instanties op Europees en internationaal niveau  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.78 

 

135. Deelname binnen CEER aan de deliverable voor 2018: "Report on the unbundling and 

certification of TSO's - where are we now and what's new in the Clean Energy for All 

package?" 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De finale teksten van het CEP zijn nog niet aangenomen en gepubliceerd door de Europese Commissie. 
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136. Waken binnen de uitvoering van het deel "Energy Market Design" van de publicatie van de 

Europese Commissie, over de uitwerking van de basisprincipes bij de ontwikkeling van het 

"Electricity Market Design" 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

137. Opvolging van initiatieven gericht op de bouw van nieuwe voorzieningen die het aanbod 

van vervoerscapaciteit beïnvloeden 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

138. De regelgeving met betrekking tot de grensoverschrijdende infrastructuur toepassen en 

opvolgen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

139. De coördinatie tussen regulatoren, transmissienetbeheerders en benoemde 

elektriciteitsmarktbeheerders bevorderen en de implementatie van de CACM Guideline en 

FCA Guideline via goedgekeurde voorwaarden of methodologieën verzekeren 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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4.3. AS NR. 3: ENERGIETRANSITIE, INTEGRATIE VAN 
DE HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN EN HOGERE 
FLEXIBILITEITSBEHOEFTEN 

Thema 11: bevorderen van een maximale uitbouw van flexibiliteit op de Belgische markt  

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.82 

 

140. Beslissing in verband met de regels voor de organisatie van de energieoverdracht via een 

dienstverlener van flexibiliteit 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

141. Vastlegging van de regels in verband met de vergoeding voor de overgedragen energie, de 
formule ter bepaling van de standaardprijs voor de overdracht, de mechanismen inzake 
financiële en contractuele garanties die er van de dienstverlener van flexibiliteit verkregen 
moeten worden en opstelling van een model met van toepassing zijnde standaardclausules 
tussen de dienstverlener van flexibiliteit en de leverancier 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 
142. Studie naar het ontwerp van een Scarcity Pricing-mechanisme dat is aangepast aan België 

met het oog op een eventuele implementatie 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

De studie naar het ontwerp van een Scarcity Pricing-mechanisme dat is aangepast aan België loopt af in april 
2019. 
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Thema 12: opvolgen van de ontwikkelingen op het gebied van bevoorradingszekerheid 

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.85 

 

143. Opvolging van het dossier van de uitbreiding van de verantwoordelijkheden van de 

evenwichtsverantwoordelijken 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Het dossier met Elia loopt. Er werden in 2018 belangrijke vorderingen gemaakt, zoals de aanpassing 
van het prijsplafond van de offertes voor de activering aan 13.500 €/MWh, de studie van de 
maatregelen betreffende de portefeuilles met minstens één offshore windpark en de studie van het 
nieuwe ontwerp van het onevenwichtstarief (parameter alpha). Er zullen vanaf 2019 andere 
vorderingen gemaakt worden, zoals de implementatie van de in 2018 bestudeerde maatregelen. 

 

144. Nadenken over de aan te wenden middelen om de evenwichtsverantwoordelijkheid van de 

ARP uit te bouwen 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Het dossier loopt. Er zal moeten beslist worden of het project in 2019 wordt stopgezet of verdergezet. 

 

Thema 13: reguleren van de offshore-energiemarkt    

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.87 

 

145. Advies met betrekking tot eventuele wijzigingen of eventuele overdrachten van 

domeinconcessies 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

146. Toekenning en overdracht van de garanties van oorsprong 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 
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147. Registratie van de houders van garanties van oorsprong 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

148. Controle van de netto offshore-windenergieproductie en de toekenning van hieraan 

gekoppelde groenestroomcertificaten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

149. Technisch, financieel en juridisch opvolgingsverslag van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van offshore-windenergie 

Er wordt geen jaarlijks rapport meer gemaakt. Zie brief aan de Minister (P/2017/577). 

 

150. Berekening van de minimum aankoopprijs van de groenestroomcertificaten 

 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

151. De ontwikkeling en de aanpassing van de databank voor het beheer en het verhandelen 

van de groenestroomcertificaten die door de CREG worden uitgereikt 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

 

 

 

 

Zonder voorwerp      
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152. Behandeling van ingediende verzoeken tot tussenkomst in het kader van de door Elia 

gefinancierde bijdrage van 25 miljoen euro voor de aansluiting van offshore-

windmolenparken via onderzeese kabels 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Thema 14: bevorderen van innovatie in het belang van de eindconsument    

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.89 

4.4. WERKING EN COMMUNICATIE  

Interne organisatie    

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.91 

 

153. Monitoring van het CREG-netwerk en van de ICT-infrastructuur 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

154. Het verder uitbouwen en beheren van een intranet (informatief + collaboratief) 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

Informatief luik reeds verwezenlijkt in 2018, collaboratief luik zal uitgevoerd worden in 2019. 
De prestaties van de initiële partner waren onvoldoende. De CREG had geen vertrouwen meer om het 
collaboratief luik op een professionele en toekomstgerichte manier via dezelfde partner verder te laten 
ontwikkelen waardoor beide partijen besloten hebben de samenwerking stop te zetten. De CREG 
moest hierdoor op zoek naar een nieuwe partner. 
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155. Toepassing van de HR-tools en verfijning ervan 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

156. Evaluatie van de praktische toepassing van het huishoudelijke reglement 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

Externe communicatie 

Beleidsplan voor het jaar 2018: p.93 

 

157. Gerichte nieuwsbrieven naar energieprofessionals en consumenten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

158. Uitleg van voorschotfactuur en eindafrekening 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 

159. Regelmatige publicatie van nieuwsbrieven en persberichten 

Niet 
verwezenlijkt 

In beperkte 
mate 

verwezenlijkt 

Grotendeels 
verwezenlijkt 

 
Verwezenlijkt wat betreft de 

CREG, maar niet voltooid 
omwille van externe 

elementen 
 

Volledig 
verwezenlijkt 

Betere 
resultaten 

dan verwacht 

 


